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 Em memória de Moemia Bandeira Cardozo e Ari Uru Eu Wau Wau. 

 Às mulheres guerreiras que lutam para manter a Amazônia viva. 



 Mil nações 

 Moldaram minha cara 

 Minha voz 

 Uso pra dizer o que se 

 cala. 

 (Elza Soares) 

 Escolher escrever é rejeitar o silêncio. 

 (Chimamanda Ngozi 

 Adichie) 



 RESUMO 
 É  notável  a  invisibilização  da  política  feita  por  mulheres  indígenas  no  Brasil.  A 
 academia  pouco  fala  a  respeito  do  caráter  organizacional  desta  mulher.  Em 
 Rondônia  a  Associação  de  Guerreiras  Indígenas  de  Rondônia  (AGIR)  configura-se 
 como  a  primeira  organização  exclusivamente  para  mulheres.  Suas  ações  são 
 voltadas  principalmente  no  sentido  de  empoderar  a  mulher  indígena  rondoniense 
 com  relação  às  questões  da  gestão  territorial,  produção,  alimentação  tradicional  e 
 saúde  da  mulher.  O  objetivo  central  deste  trabalho  é  analisar  o  aspecto 
 organizacional  das  mulheres  da  AGIR  com  relação  às  Terras  Indígenas  que  habitam 
 e  sua  correlação  com  a  preservação  do  ecossistema  local,  do  modo  de  vida 
 tradicional  e  as  relações  de  gênero  existentes  dentro  da  associação.  Analisamos  o 
 conceito  de  território  e  a  importância  desta  categoria  para  estas  mulheres.  O 
 presente  estudo  usou  como  método  a  Fenomenologia,  e  por  metodologia  de  análise 
 o  DSC  (discurso  do  sujeito  coletivo)  pois  esta  permite  sistematizar  e  resgatar, 
 através  de  entrevistas  individuais,  representações  sociais  significativas  do 
 comportamento  social  internalizado  o  que  mantém  assim  o  caráter  qualitativo  desta 
 pesquisa.  Iniciamos  este  trabalho  com  um  apanhado  e  uma  contextualização 
 historiográfica  a  respeito  do  caráter  organizacional  da  mulher  indígena  brasileira. 
 Abordamos  ainda  a  respeito  da  natureza  geracional  e  ecológico  do  feminismo  feito 
 por  estas  mulheres.  Discutimos  ainda  a  correlação  entre  território-corpo-espírito  e 
 podemos  afirmar  que  estão  conectados  em  um  só  elemento,  e  a  violação  do 
 território  é  a  violação  do  corpo  e  da  alma  dessas  mulheres.  Assim,  podemos  dizer 
 que o invasor é a pior violência para elas, seus corpos e suas terras. 

 Palavras-chaves:  Amazônia, feminismo indígena, gênero,  movimento indígena, 
 mulheres da Amazônia. 



 ABSTRACT 
 The  invisibility  of  politics  carried  out  by  indigenous  women  in  Brazil  is  remarkable. 
 The  academy  says  little  about  the  organizational  character  of  this  woman.  In 
 Rondônia,  the  Indigenous  Warriors  Association  of  Rondônia  (AGIR)  is  the  first 
 organization  exclusively  for  women.  Its  actions  are  mainly  aimed  at  empowering 
 indigenous  women  from  Rondônia  in  relation  to  issues  of  territorial  management, 
 production,  traditional  food  and  women's  health.  The  main  objective  of  this  work  is  to 
 analyze  the  organizational  aspect  of  AGIR  women  in  relation  to  the  Indigenous  Lands 
 they  inhabit  and  its  correlation  with  the  preservation  of  the  local  ecosystem,  the 
 traditional  way  of  life  and  the  gender  relations  existing  within  the  association.  We 
 analyzed  the  concept  of  territory  and  the  importance  of  this  category  for  these 
 women.  The  present  study  used  Phenomenology  as  a  method,  and  CSD  (collective 
 subject  discourse)  as  a  method  of  analysis,  as  this  allows  the  systematization  and 
 rescue,  through  individual  interviews,  of  significant  social  representations  of 
 internalized  social  behavior,  thus  maintaining  the  qualitative  character  of  this 
 research.  .  We  start  this  work  with  an  overview  and  a  historiographical 
 contextualization  about  the  organizational  character  of  the  Brazilian  indigenous 
 woman.  We  also  discussed  the  generational  and  ecological  nature  of  feminism  made 
 by  these  women.  We  also  discuss  the  correlation  between  territory-body-spirit  and 
 we  can  say  that  they  are  connected  in  a  single  element,  and  the  violation  of  the 
 territory  is  the  violation  of  the  body  and  soul  of  these  women.  Thus,  we  can  say  that 
 the invader is the worst violence for them, their bodies and their lands. 

 Keywords:  Amazon,  indigenous  feminism,  gender,  indigenous  movement,  Amazon 
 women. 
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 APRESENTAÇÃO 
 Quem  escreveu  este  texto  é  uma  mulher  negra,  nascida  em  Goiânia,  mas 

 filha  da  periferia  de  Porto  Velho,  onde  vivo  desde  os  4  anos  de  idade.  Fiz  minha  vida 

 aqui,  e  os  amigos  e  a  família  que  cultivo  em  meu  coração  pertencem  à  esta  terra. 

 Sou  a  terceira  mulher  na  minha  família  a  conseguir  conquistar  uma  graduação  e  a 

 primeira pessoa a ingressar num mestrado. 

 Me  graduei  em  Ciências  Biológicas  em  2015,  com  muita  luta,  mas  tive 

 também  muita  sorte,  a  questão  financeira  foi  sempre  o  que  mais  pesou  ao  fazer  um 

 curso  de  dedicação  integral.  Em  meados  de  2016,  minha  orientadora  da  graduação 

 (Gean  Carla  Sganderla)  me  apresentou  à  Associação  de  Defesa  Etnoambiental 

 Kanindé. Me apaixonei, e aprendo cada dia mais, me sinto parte desta família. 

 Em  2018  recebi  a  honra  de  auxiliar  as  mulheres  da  AGIR  em  suas  demandas 

 durante  a  III  Assembleia  Geral  da  AGIR.  Na  Kanindé  aprendi  a  observar  o  mundo 

 além  da  biologia  e  da  ciência  positivista,  conheci  os  conhecimentos  tradicionais  e  a 

 luta  das  mulheres  indígenas  pela  manutenção  de  seus  territórios.  Luta  pela  qual  me 

 encantei  e  que  me  move  a  escrever  este  e  outros  trabalhos  futuros.  Não  ao  dar  voz, 

 porque  elas  têm  voz,  mas  ao  ampliar  tal  qual  um  megafone,  ao  usar  meu  local  de 

 fala que tenho para levar essas vozes mais longe. 

 Conheci  o  Programa  de  Pós-Graduação  em  Geografia  através  da  Thamyres 

 Ribeiro  Mesquita,  ela  que  também  é  bióloga,  me  mostrou  que  havia  a  oportunidade 

 de dar seguimento aos meus estudos por um outro ângulo. 

 Quando  conheci  a  Prof.ª  Gracinha  em  2018,  em  uma  atividade  de  campo  na 

 Terra  Indígena  Rio  Negro  Ocaia,  encontrei  minha  oportunidade,  de  dialogar  com 

 gênero,  feminismo  e  povos  indígenas.  Estes  assuntos  que  me  interessavam  muito 

 desde  que  me  descobri  feminista,  e  algo  que  a  Biologia  não  poderia  me 

 proporcionar. 

 De  fato,  nunca  imaginei  fazer  um  Mestrado  em  Geografia  .  Não  falo  isto  com 

 desdém,  ou  de  uma  maneira  desrespeitosa,  nunca  me  imaginei,  pois  antes  da  Prof.ª 

 Gracinha, eu realmente não entendia o que era a Geografia . 

 Com  as  disciplinas  e  os  debates  com  os  colegas  entendi  que  se  existe  uma 



 14 
 ciência  que  é  capaz  de  dialogar  com  todos  os  espaços  objetivos  e  subjetivos  é  a 

 Geografia  .  Graças  aos  conhecimentos  obtidos,  a  orientação  da  Prof.ª  Gracinha,  os 

 diálogos  por  horas  com  Wellington  Durans  e  Amanda  Michalski  ,  dois  geógrafos  de 

 berço,  pude  superar  as  dificuldades,  para  conseguir  construir  esta  dissertação  e  uma 

 carreira científica. 

 Durante  o  segundo  ano  de  mestrado  (2020)  explodiu  a  pandemia  de 

 Covid-19.  Pesquisar  neste  período  não  foi  fácil.  O  iso  lamento  social  foi 

 extremamente  duro  e  desenvolvi  um  quadro  depressivo  agravado  pelos  problemas 

 com  o  transtorno  de  ansiedade  generalizada  que  eu  já  manifestava.  2020  foi  um  ano 

 muito  difícil,  foi  necessário  buscar  ajuda  psicológica.  Confesso  que  não  é  um 

 momento  do  qual  eu  goste  de  falar  ou  me  sinta  confortável  em  discorrer  sobre.  Mas 

 sei  que  falar  sobre  o  tema  é  importante.  É  necessario  quebrar  tabus  acerca  de 

 doenças mentais, vez que fazem parte do dia-a-dia das pessoas. 

 Logo  no  início  da  pandemia  nós  da  Kanindé  perdemos  Ari  Uru  Eu  Wau  Wau, 

 assassinado,  um  crime  que  ainda  não  foi  solucionado.  Além  disso,  a  Covid-19  nos 

 levou  a  dona  Moêmia,  uma  das  sócias  fundadoras  da  Kanindé,  foi  um  momento 

 extremamente  difícil  para  todos  nós.  Esta  dissertação  é  dedicada  à  memória  dessas 

 duas  pessoas.  Pessoas  que  não  teriam  partido  se  as  políticas  governamentais  atuais 

 não  fossem  de  extermínio.  Dona  Moêmia  morreu  de  uma  doença  para  a  qual  já 

 existe vacina. Ari foi assassinado por uma política que legitima o genocído indígena. 

 Confesso  ainda  que  foi  difícil  criar  forças  para  concluir  o  curso,  por  muitos 

 dias  mal  tive  ânimo  para  levantar  e  atender  às  necessidades  básicas  do  Bilbo  (gato 

 que  adotei  em  2019  e  que  me  seguiu  até  o  GEPGENERO).  Escrever  esta 

 dissertação  após  estas  tragédias  foi  uma  tarefa  complicada.  Eu  só  consegui  chegar 

 até  aqui  graças  ao  apoio  psicológico  e  a  compreensão  de  muitas  pessoas,  pois  o 

 caminho foi escuro, mas não solitário. 

 Uma  das  coisas  que  a  vida  nos  ensina  é  o  quão  são  importantes  os  sonhos 

 que  ainda  nem  sonhamos.  Também  nunca  imaginei  que  iria  trabalhar  com  povos 

 indígenas,  mas  assim  como  a  Geografia  ganharam  meu  coração  e  alma.  Cada  linha 

 desta  dissertação  contém  gratidão  a  todos  aqueles  que  me  ajudaram  a  trilhar  esse 

 caminho  que  sempre  foi  um  sonho,  mesmo  que  eu  ainda  não  soubesse.  Não  foi  fácil, 

 mas ao final foi lindo. 
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 INTRODUÇÃO 

 Poucos  são  os  estudos  que  postulam  a  respeito  do  aspecto  organizacional 

 das  mulheres  indígenas  da  Amazônia.  Em  geral,  a  visão  do  pesquisador  não 

 indígena  pouco  leva  em  consideração  o  caráter  político  desta  mulher  com  relação  a 

 seus  territórios.  Temos  muitas  vezes  a  crença  empírica  de  que  esta  mulher  não  é 

 política  e  não  influencia  diretamente  em  suas  comunidades  e  territórios,  como 

 aponta  Rocha  (2012).  Neste  trabalho  buscamos  compreender  como  se  organizam 

 estas  em  relação  a  seus  territórios  tradicionais.  O  título  desta  dissertação  foi 

 inspirado  na  pauta  de  luta  das  mulheres  indígenas  do  Brasil  no  ano  de  2019: 

 “Território: nosso corpo e nosso espírito”  . 

 A  luta  das  mulheres  indígenas  no  Brasil  remonta  ao  período  da  colonização. 

 Contudo,  uma  visão  colonial  de  nossa  história  nos  dificultou  a  traçar  os  caminhos  de 

 suas  lutas.  No  movimento  indígena  organizado  observamos  que  durante  as  décadas 

 de  1970  e  1980  as  questões  de  gênero  eram  tratadas  por  lideranças  femininas 

 quase  que  de  modo  exclusiva.  “Mulheres  que,  por  caminhos  vários,  acabavam  se 

 destacando  e  sendo  acolhidas  nas  campanhas  por  direitos  humanos  na  qualidade 

 de vozes das comunidades e povos indígenas do País” (VERDUM, p. 9, 2008). 

 No  Brasil  o  caráter  organizacional  político  da  mulher  indígena  é  recente,  suas 

 atividades  iniciaram  entre  as  décadas  de  1980  e  1990.  As  primeiras  instituições 

 criadas  exclusivamente  para  mulheres  foram  a  Amarn  (Associação  das  Mulheres 

 Indígenas  do  Alto  Rio  Negro)  e  a  Amitrut  (Associação  das  Mulheres  Indígenas  dos 

 Rios  Uaupés  e  Tiquié)  e  a  OMIR  (Organização  das  Mulheres  Indígenas  de  Roraima) 

 (SACCHI, 2006; DE PAULA, 2008). 

 A  Associação  de  Guerreiras  Indígenas  de  Rondônia  (AGIR)  configura-se 

 como  a  primeira  e  única  organização  exclusiva  de  caráter  feminino  indígena  no 

 estado.  Ainda  que  as  mulheres  se  organizassem  anteriormente  articuladas  com  as 

 do  noroeste  do  Mato  Grosso  e  Sul  do  Amazonas,  apenas  com  a  AGIR  tivemos  um 

 movimento  exclusivo  das  rondonienses.  Fundada  em  2015,  criada  no  Primeiro 

 Encontro  de  Mulheres  Indígenas,  no  Município  de  Cacoal-RO,  na  sede  da 

 Associação  Metareilá  (Associação  do  Povo  Indígena  Paiter  Suruí),  mudou 

 significativamente  as  realidades  das  associadas.  O  principal  foco  de  articulação  é  no 

 tocante  às  questões  da  gestão  territorial,  produção,  alimentação  tradicional  e  saúde 
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 feminina,  naperspectiva  de  empoderá-las  na  defesa  de  sua  cultura  e  territórios 

 (NASCIMENTO SILVA; ALVES, 2017). 

 Inicialmente  pensávamos  em  trabalhar  nos  estados  de  Rondônia  e  Roraima, 

 apenas  as  questões  territoriais  e  ambientais,  pois  entendemos  que  a  mulher 

 indígena  tem  uma  relação  diferenciada  com  a  terra.  Mas  devido  a  questões 

 logísticas  o  campo  de  Roraima  não  pode  ser  realizado.  Outro  ponto  importante  que 

 mudou  nossa  abordagem  foi  a  questão  da  violência  dentro  dos  territórios.  Esta  pauta 

 se  tornou  algo  muito  presente  nos  debates,  então  foi  incluída  nesta  dissertação  e  se 

 tornou  um  dos  temas  fundamentais.  Buscamos  responder  nesta  pesquisa  as 

 seguintes  perguntas:  como  as  associadas  da  AGIR  se  organizam  politicamente  na 

 defesa  de  seus  territórios?  Sua  relação  com  a  natureza  é  distinta  da  relação  que  os 

 homens têm com a mesma? 

 Assim,  definimos  nosso  objetivo  geral  da  seguinte  maneira:  analisar  o  aspecto 

 organizacional  das  mulheres  que  compõem  a  AGIR  com  relação  às  Terras  Indígenas 

 que  habitam  e  sua  correlação  com  a  gestão  de  seus  territórios,  a  preservação  do 

 ecossistema  local,  do  modo  de  vida  tradicional  e  as  relações  de  violência  de  gênero 

 presente na vida das associadas. 

 Com  isto,  busca-seentender  a  relação  de  empoderamento  da  mulher  indígena 

 e  sua  relação  política  dentro  das  Terras  Indígenas  a  partir  do  ingresso  na  AGIR; 

 identificar  a  relação  destas  com  a  natureza  de  modo  a  apontar  se  esta  relação  é 

 diferente  da  do  homem  e  como  o  ecofeminismo  faz  parte  deste  processo;  relacionar 

 o  papel  das  associadas  nas  relações  de  poder  dentro  da  terra  indígena;  e  por  fim 

 compreender  as  dinâmicas  de  violência  dentro  das  Terras  Indígenas  com  relação  ao 

 invasor.  O  presente  trabalho  está  subdividido  em  cinco  capítulos,  organizados  e 

 sistematizados da seguinte maneira. 

 O  Capítulo  I  objetiva  a  construção  de  um  estado  da  arte  sobre  o  aspecto 

 organizacional  da  mulher  indígena  na  Amazônia  Brasileira,  nos  questionamos  como 

 se  deu  esse  processo  e  quais  as  informações  que  tínhamos  na  Geografia  ,  bem 

 como  nas  outras  ciências  sociais.  Também  falamos  neste  capítulo  a  respeito  das 

 categorias  de  análise  estudadas  dentro  da  Ciência  Geográfica,  entendemos  que  sem 

 território  é  a  categoria  mais  importante  deste  trabalho  pois  sem  ele  não  há  vida,  pois 

 não  há  como  desassociar  o  corpo  e  o  espírito  da  terra,  questão  que  aprofundamos 
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 nos capítulos quarto e quinto. 

 Nossa  pesquisa  se  aproxima  no  que  definimos  como  pesquisa  participante  e 

 começou  antes  do  mestrado,  com  a  formação  de  laços  e  parcerias  entre  as 

 entidades  Associação  de  Guerreiras  Indígenas  de  Rondônia  e  a  Associação  de 

 Defesa  Etnoambiental  Kanindé,  em  que  a  mestranda  é  voluntária  desde  2016.  Os 

 detalhes  acerca  do  método  escolhido  (a  Fenomenologia)  e  as  metodologias 

 utilizadas  nesta  pesquisa  estão  descritos  no  Capítulo  II.  Neste  capítulo  também 

 incluímos  também  um  diário  de  campo,  o  qual  registra  nossa  experiência.  Ao  fim 

 dele  discutimos  o  tratamento  dos  dados  obtidos  em  campo,  a  análise  do  Discurso  do 

 Sujeito Coletivo. 

 Para  um  melhor  entendimento  do  leitor,  e  sistematização  dos  dados 

 subdividimos os resultados em três capítulos, dispostos do seguinte modo: 

 O  Capítulo  III  buscou  correlacionar  os  diversos  tipos  de  feminismo  com  o  que 

 consideramos  feminismo  indígena,  expôs-se  as  diferenças  e  similaridades  entre  as 

 correntes  de  viés  interseccional  e  ambiental.  Também  neste  capítulo  focamos  nas 

 atividades realizadas pela AGIR em Rondônia e os objetivos centrais da Associação. 

 O  Capítulo  IV  objetivou  inicialmente  entender  a  problemática  indígena  e 

 ambiental  brasileira  ao  correlacionar  passado  e  presente.  Com  isto,  fizemos  um 

 breve  apanhado  histórico  sobre  o  impacto  da  colonização  europeia  aos  povos 

 originários  brasileiros,  e  consequentemente  como  isto  se  reflete  no  estado  de 

 Rondônia  e  apontar  as  relações  causais  do  passado  que  se  espelham  no  presente 

 destes  povos,  e  onde  estão  as  mulheres  indígenas  destas  histórias.  Também 

 abordamos  a  respeito  das  propostas  de  emenda  à  Constituição  que  tentam  retirar 

 direitos  conquistados  por  estes  povos,  e  as  que  lutam  no  âmbito  nacional  contra  o 

 retrocesso  destas  leis.  Discutimos  ainda  a  respeito  dos  retrocessos  legais  que  as 

 atingem em Rondônia. 

 Ao  fim  do  quarto  capítulo  nós  procuramos  compreender  a  importância  do 

 território  para  a  indígena  integrante  da  AGIR  no  qual  é  impossível  desassociar  a 

 terra, a floresta de seu espírito dentro da cosmovisão desses povos. 

 No  Capítulo  V  abordamos  a  respeito  da  violência  nas  Terras  Indígena, 

 questão  que  está  intrinsecamente  ligada  à  invasão  destes  territórios.  Outro  ponto 

 abordado  neste  capítulo  é  o  acesso  a  políticas  públicas,  em  especial  a  Lei 
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 11.340/06,  popularmente  conhecida  como  Lei  Maria  da  Penha.  Investigamos  se  esta 

 lei  atende  as  aldeadas.  E  por  fim  apontaremos  as  estratégias  apontadas  por  elas 

 como soluções para a problemática da violência nas aldeias. 
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 CAPÍTULO I – O QUE SABEMOS SOBRE OS ASPECTO ORGANIZACIONAL DA 

 MULHER INDÍGENA NA AMAZÔNIA QUANTO A RELAÇÃO COM O TERRITÓRIO 

 A gente enfrenta preconceito duas 
 vezes, por ser indígena e por ser 

 mulher. 
 – Sônia Guajajara 

 Figura 1.  Tuíra Kayapó protesta contra a expansão  das usinas hidrelétricas no Pará 

 . 
 Foto: Paulo Roberto Jares Martins, 1989. 
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 O  presente  capítulo  buscou  construir  a  contextualização  a  respeito  do  aspecto 

 organizacional  da  mulher  indígena  na  Geografia  brasileira,  bem  como  em  outras 

 áreas  das  Ciências  Sociais,  em  vista  que  é  um  tema  academicamente  novo  e  muitos 

 de  seus  conceitos  ainda  estão  em  construção.  Para  isto,  iniciamos  esta  sessão  ao 

 desvelar quais são as relações entre a Geografia , o Gênero e os Povos Indígenas. 

 Em  seguida  abordamos  um  breve  histórico  do  aspecto  organizacional 

 indígena  s  ,  de  suas  organizações  primeiras  até  a  criação  da  primeira  agência 

 feminina  em  Rondônia.  Para  tal,  tecemos  um  pouco  a  respeito  das  definições  de 

 associativismo,  suas  pautas  e  demandas,  e  a  participação  política  da  mulher 

 indígena. 

 Ao  fim  desta  divisão,  trataremos  das  categorias  de  análise  que  trabalhamos 

 ao  longo  desta  dissertação:  território,  espaço  e  lugar  ,  sob  um  olhar 

 fenomenológico  e  político.  Todos  esses  aspectos  relacionados  à  perspectiva  da 

 relação  ambiental  ecologicamente  equilibrada  das  mulheres  indígenas  sob  o  olhar 

 da etnoconservação. 

 1.1  As relações entre Geografia e Gênero e Povos Indígenas 

 A  Geografia  é  uma  ciência  rica  e  com  um  olhar  diferenciado  para  os  diversos 

 fenômenos  existentes  no  espaço.  Suas  contribuições  desenharam  o  Planeta  que 

 conhecemos,  no  entanto  ainda  há  muito  a  se  pesquisar.  Por  muitos  anos  as  relações 

 sociais  de  gênero  e  sexualidades  ficaram  distantes  da  construção  do  conhecimento 

 geográfico  pois  esta  ciência,  até  então  feita  por  homens,  tinha  um  caráter 

 heteronormativo, eurocêntrico e caucasiano (MONK; HANSON, 2016; SILVA, 2009). 

 Gênero  é  uma  daquelas  palavras  que  ao  serem  ligadas  aos  seres  humanos 

 assustam  o  senso  comum,  pensamos  logo  em  falácias  como  “ideologia  de  gênero”. 

 Podemos  defini-la  como  as  características  sociais  que  nos  fixam  como  homem  ou 

 mulher  numa  sociedade  através  de  papéis  e  representações.  Estes  papéis 

 recriam-se  e  abandonam  posicionamentos  pré-estabelecidos  e  demarcados  na 

 sociedade  em  um  movimento  que  transforma  os  espaços  (COSTA,  2011).  Pois  o  que 

 era  definido  como  masculino  ou  feminino  há  séculos  já  não  é  o  mesmo  nos  dias 

 atuais. 
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 Estudar  essas  relações  é  fundamental  para  evidenciar  as  relações  de 

 opressão  entre  os  gêneros.  Não  podemos  negar  que  as  condições  vinculadas  à 

 classe,  raça,  sexualidade  e  gênero  determinam  nossas  posições  de  poder  dentro  de 

 um  corpo  social  que  está  diretamente  ligado  ao  patriarcado  e  ao  capitalismo  (DAVIS, 

 2016  [1982]).  Nas  sociedades  ocidentais  que  sofreram  influência  direta  da 

 colonização  européia  podemos  ver  o  que  aponta  Beauvoir  (1970;  1967),  enquanto  o 

 homem  é  visto  como  ser  humano,  a  mulher  é  vista  como  a  fêmea,  o  “Outro”,  algo 

 exclusivo  ao  trabalho  reprodutivo  .  Trabalho  este  que  mantém  e  possibilita  o 1

 capitalismo  e  o  patriarcado  (FEDERICI,  2017).  Esses  papéis  são  diferentes  nas 

 populações originárias do Brasil, como falaremos mais adiante. 

 Silva  (2009)  nos  mostra  na  obra  Geografias  Subversivas  que  falar  sobre 

 gênero  na  ciência  geográfica  ainda  gera  desconfortos  e  polêmicas,  mesmo  que  o 

 tema  seja  estudado  desde  a  década  de  1970.  Há  questionamentos  quanto  à 

 validade  das  abordagens  e  das  metodologias  que  interpelam  se  fazemos  mesmo 

 Geografia.  O  espaço  geográfico  pode  ser  definido  como  “[...]  a  materialização  da 

 sociedade  e  de  que  toda  existência  humana  é  espacial  [...]”  (SILVA,  2009,  p.  96), 

 entretanto nem toda  humanidade está expressa no conhecimento geográfico. 

 A  ideia  do  “  homem  universal  ”  traz  em  seu  arcabouço  a  ideia  de  que  o  macho 

 é  o  representante  legítimo  da  humanidade,  sendo  “  [...]  produtor  de  espaços  e 

 modelador  de  paisagens  [...]  ”  (SILVA,  2009,  p.  15),  o  que  invisibiliza  as  demais 

 categorias  sociais  que  também  interagem  no  ambiente,  pois  dá  a  falsa  impressão 

 que  fatores  sociais,  e  os  diferentes  modos  de  existir  não  influem  na  modificação  do 

 espaço.  Quando  se  desconsidera  essas  diferenças,  as  diversas  lutas  e  injustiças 

 sociais  provenientes  de  classe  social,  cor  da  pele  e  condição  sexual,  se  tornam 

 invisibilizadas ao  olhar da ciência. 

 Por  muito  tempo  uma  porção  considerável  do  estudo  geográfico  adotou  uma 

 abordagem  sexista  que  corroborou  com  a  invisibilidade  feminina,  visto  que  a 

 Geografia  era  uma  ciência  feita  com  um  viés  eurocêntrico  produzida  por  homens 

 brancos,  cisgêneros  e  heterossexuais,  como  falamos  anteriormente.  Assim, 

 emergiram  deste  movimento  produções  científicas  que  buscam  tornar  as  mulheres 

 1  Por trabalho reprodutivo como parte da divisão sexual  do trabalho que possibilita a manutenção do capital nas 
 sociedades ocidentais, pois resulta em uma série de tarefas que não tem um pagamento material, ou seja, não 
 é assalariado, e gera sobrecarga de trabalho para as mulheres (FEDERICI, 2017). 
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 (negras e indígenas), LGBTQIA+ visíveis na Geografia ao evidenciar as expressões 

 materiais  da  produção  espacial  produtiva  e  reprodutiva  e  os  impactos  que  sofrem 

 dentro da sociedade burguesa-patriarcal (MONK; HANSON, 2016; SILVA, 2009). 

 Ao  incorporar  em  sua  ciência  as  construções  sociais  tal  como  sexo,  gênero, 

 desejo  e  as  demais  relações  num  processo  de  movimento  permanente  que 

 evidencia  a  importância  dessas  pesquisas  para  o  espaço  subverte-se  a  “[...]  ordem 

 compulsória de gênero da sociedade heteronormativa [...]” (SILVA, 2009, p. 99). 

 Assim,  os  estudos  de  gênero  se  aproximam  dentro  das  denominadas 

 Geografia  Subversivas  ,  propostas  por  Silva  (2009)  em  que  a  subversão  dos 

 pesquisadores  acontece  quando  privilegiam  temas  e  sujeitos  que  são  invisibilizados 

 dentro  do  discurso  científico  e  são  elaboradas  por  pesquisadoras  que  se  encontram 

 fora  do  centro  das  configurações  de  poder.  De  modo  geral,  estas  temáticas  são 

 originárias  da  identificação  científico-política  com  as  epistemologias  feministas  e 

 pós-colonialistas. 

 Ainda  que  as  temáticas  sejam  revolucionárias,  a  pessoa  que  realiza  a 

 pesquisa  está  sujeita  aos  conceitos  e  métodos  já  consensuados,  isto  gera  impasses 

 e  leva  à  crítica  a  adoção  destes  métodos.  O  que  finda  na  construção  de  novas 

 metodologias  que  visem  ampliar  “[...]  novos  recortes  de  grupos  sociais,  introduzem 

 questionamentos,  renovam  métodos  e  acrescentam  fontes  alternativas  de  pesquisa, 

 anteriormente  desprezadas  como  pertencentes  ao  domínio  do  científico  [...]”  (SILVA, 

 p. 15, 2009). 

 Os  estudos  de  gênero  possuem  o  potencial  de  dar  visibilidade  para  aspectos 

 da  paisagem  social  amazônica  que  historicamente  não  são  examinados.  Assim  “[...] 

 torna-se  cada  vez  mais  aparente  a  necessidade  de  voltar  a  atenção  de  forma 

 sistemática  para  a  parte  feminina  da  população  ameríndia:  suas  experiências,  seus 

 discursos,  seu  lugar  nessas  sociedades  [...]”  (LASMAR,  1999,  p.  148),  tarefas  que 

 são fundamentais para compreensão da Amazônia e de seu território. 

 Nós  que  realizamos  as  pesquisas  devemos  nos  atentar  a  produção  de  uma 

 ciência  que  busque  eliminar  as  injustiças  ora  antes  instauradas  na  construção  dos 

 saberes,  “[...]  porque,  a  partir  de  nossas  pesquisas,  construímos  não  apenas  a 

 compreensão  sobre  o  mundo,  mas  o  próprio  mundo  [...]”  (SILVA,  2009  p.  15).  O 

 propósito  deste  trabalho  é  servir  como  amplificador  das  vozes  de  mulheres 
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 indígenas  silenciadas  há  mais  de  500  anos  na  América.  Uma  das  principais 

 dificuldades  na  construção  deste  trabalho  foi  a  escassez  de  referências  para  a 

 temática  de  gênero  e  povos  indígenas,  não  só  dentro  da  Geografia  ,  mas  também 

 dentro das demais ciências sociais. 

 1.1.1  Os Povos Indígenas em Rondônia 

 De  acordo  com  Sampaio  e  Silva  (1998),  há  pelo  menos  40  mil  anos  existem 

 populações  humanas  que  vivem  na  Amazônia  e  o  estado  de  Rondônia  foi, 

 possivelmente,  a  porta  de  entrada  de  diversas  populações.  Uma  grande  parte  das 

 populações  que  aqui  se  encontram  é  de  origem  Tupi.  O  processo  de  colonização 

 continuada  deste  território  a  partir  do  século  XVII  tem  reiteradamente  massacrado  os 

 povos  originários  desta  região  (  uma  discussão  mais  aprofundada  a  respeito  das 

 violações aos povos indígenas será feita nos Capítulos IV e V  ). 

 Antes  de  nos  aprofundarmos  na  perspectiva  de  gênero  das  mulheres 

 indígenas  é  preciso  ter  em  mente  que  os  povos  originários  do  Brasil  são  diversos  em 

 culturas e relações sociais entre homens e mulheres. 

 Com  o  propósito  de  enriquecer  este  trabalho,  entrevistamos  Ivaneide 

 Bandeira  Cardozo  (Neidinha),  considerada  referência  nos  trabalhos  com  povos 

 indígenas  de  Rondônia,  com  os  quais  trabalha  há  mais  de  30  anos,  e  em  1992  anos 

 fundou  uma  das  mais  importantes  ONG  (Organizações  Não  Governamentais)  de 

 trabalho  com  essas  populações,  a  Associação  de  Defesa  Etnoambiental  Kanindé 

 (Kanindé).  De  acordo  com  Neidinha  (  Sic  ),  em  Rondônia  temos  aproximadamente  50 

 povos,  destes  oito  vivem  em  isolamento  voluntário,  e  43  estão  distribuídos  em  22 

 Terras  Indígenas  demarcadas  e  destinadas  ao  usufruto  destas  populações  (Figura 

 2). 

 De  acordo  com  o  Ministério  Público  Federal  e  a  Procuradoria  da  República 

 em  Rondônia  (2006)  a  relação  das  Terras  Indígenas  e  os  povos  que  vivem  nelas  no 

 estado  de  Rondônia  corresponde  à  tabela  01,  no  entanto,  ainda  não  contempla 

 todos  as  etnias  de  Rondônia,  falta  nela  os  Jaboti  (Djeoromitxí),  os  Guarasugwe; 

 Jururei, Yvyparakwara, entre outros. 

 Tabela 01  . Terras Indígenas do estado de Rondônia 

 Terra Indígena  Situação  Área (ha)  Município  Povos 
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 Igarapé Lage  Regularizada  107.321,1789  Guajará-Mirim 

 (RO); Nova 
 Mamoré (RO) 

 Pakaa Nova ou 
 Oro Wari 

 Igarapé Lourdes  Regularizada  185.533,5768  Ji-Paraná (RO)  Ikolen (Gavião); 
 Karo (Arara) 

 ãoIgarapé Ribeirão  Regularizada  47.863,3178  Nova  Mamoré 
 (RO) 

 Karipuna 

 Karitiana  Regularizada  15.2929,8599  Nova  Mamoré 
 (RO);  Porto 
 Velho (RO) 

 Karitiana 

 Kaxarari  Regularizada  89.682,138  Porto      Velho 
 (RO) 

 Kaxarari 

 Massaco  Regularizada  421,895,0769  Alta  Floresta 
 d’Oeste  (RO); 
 São  Francisco 
 do  Guaporé 
 (RO) 

 Povos  em 
 isolamento 
 voluntário 

 Pacaas Novas  Regularizada  279.906,3833  Guajará-Mirim 
 (RO) 

 Pakaa Nova ou 
 Oro Wari 

 Parque Aripuanã  Regularizada  1.603.245,00  Junaí  (MT); 
 Vilhena (RO) 

 Cinta Larga 

 Rio Branco  Regularizada  236.137,00  Alta  Floresta 
 d’Oeste  (RO); 
 São  Francisco 
 do  Guaporé 
 (RO);  São 
 Miguel  do 
 Guaporé (RO) 

 Arikapi, 
 Macurap, Tupari 

 Rio Guaporé  Regularizada  115.788,0842  Guajará-Mirim 
 (RO) 

 Ajuru,  Aricapú. 
 Aruá,  Aruak, 
 Cabixi,  Canoé, 
 Cujubim, Jaboti, 
 Makurap, 
 Massaká,  Oro 
 At,  Oro  Mon, 
 Oro Nao, Oro 
 Waran Xijein e 
 Tupari 

 Rio Negro Ocaia  Regularizada  104.063,00  Guajará-Mirim 
 (RO) 

 Pakaa Nova ou 
 Oro Wari 

 Rio Mequens  Regularizada  107.533,0101  Alto Alegre dos 
 Parecis (RO) 

 Sakirabiar 

 Rio Omerê  Homologada  26.177,1864  Chupinguaia 
 (RO); 
 Corumbiara 
 (RO) 

 Akunt’su 
 e  Canoé 

 Roosevelt  Regularizada  230.826,3008  Aripuanã  (MT); 
 Pimenta  Bueno 
 (RO);  Espigão 
 d’Oeste (RO) 

 Cinta Larga 

 Sagarana  Regularizada  18.120,0636  Guajará-Mirim 
 (RO) 

 Pakaa Nova ou 
 Oro Wari 
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 Sete de Setembro  Regularizada  248.146,9286  Cacoal  (RO); 

 Espigão  d’Oeste 
 (RO); 
 Rondolândia 
 (MT) 

 Suruí 

 Tanaru (Interdição)  Em estudo  -  Chupinguaia 
 (RO);  Parecis 
 (RO); 
 Corumbiara  e 
 Pimenteiras  do 
 Oeste (RO) 

 Povos  isolados 
 em  isolamento 
 voluntário 

 Tubarão Latundê  Regularizada  116.613,3671  Chupinguaia 
 (RO) 

 Aikanã, 
 Massaká 

 Uru Eu Wau Wau  Regularizada  1.867.117,8  Alvorada 
 d’Oeste  (RO); 
 Cacaulândia 
 (RO);  Campo 
 Novo  de 
 Rondônia (RO); 
 Costa Marques 
 (RO); 
 Governador 
 Jorge  Teixeira 
 (RO); Guajará- 
 Mirim (RO); Jaru 
 (RO); Mirante da 
 Serra  (RO); 
 Monte  Negro 
 (RO);  Nova 
 Mamoré  (RO); 
 São Miguel do 
 Guaporé (RO); 
 Seringueiras 
 (RO) 

 Uru  Eu  Wau 
 Wau; 
 Amondawa, 
 Jupau 

 Área de Referência do 
 Povo Cassupá e 
 Salamã 

 Área com termo 
 de cessão de Uso 
 pela SPU 

 4,17  Porto Velho   – 
 BR 364 KM 5,5 
 Saída  para 
 Cuiabá 

 Cassupá e 
 Salamã 

 Fonte: MPF/PP-RO, 2006, adaptado por Monteiro Santos, 2020. 

 Mesmo  as  terras  demarcadas  passam  por  situações  de  invasões  e  conflitos 

 com  diversos  sujeitos  antagônicos.  Atualmente,  cerca  de  20  outras  áreas  passam 

 por  conflitos,  pois  são  habitadas  por  populações  originárias  ou  de  populações 

 ressurgidas  que  ainda  não  foram  reconhecidas  pelas  entidades  governamentais. 

 Essas  populações  viviam  nestas  terras  antes  dos  ciclos  migratórios  oriundos  dos 

 ciclos  de  ocupação  do  território  amazônico  anteriores  e  durante  a  ditadura  civil  militar 

 brasileira  e  que  em  muitos  casos  foram  expulsas  pelos  migrantes.  Ainda  que  não 

 seja  o  fim  de  nosso  trabalho  detalhar  as  particularidades  culturais  de  cada  um 

 desses  povos.  Faz-  se  necessário  entender  que  cada  um  destes,  têm  seus  papéis 

 de gênero e que em muito diferem das sociedades ocidentalizadas. 
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 Figura 2  . Terras Indígenas demarcadas do estado de Rondônia 2

 Fonte:IBGE, INDE, DNIT. Elaborado por Amanda Michalski, 2020. 

 1.1.2  O conceito ocidental de gênero se aplica aos povos indígenas? 

 É  complexo  falar  sobre  a  categoria  gênero  no  que  tange  os  povos  indígenas. 

 É  uma  tarefa  que  exige  cautela,  para  que  não  cometamos  generalizações  culturais  e 

 extrapolações  para  a  estrutura  capitalista  e  patriarcal.  Em  muitas  coletividades 

 indígenas  há  sim  papéis  tradicionais  delimitados  para  homens  e  mulheres,  ainda  que 

 o  contato  com  os  não  indígenas  e  os  casamentos  interétnicos  têm  modificado  as 

 relações  de  gênero  existentes.  Discutir  esta  categoria  passa  por  discutir  diversas 

 outras  temáticas  conflitantes  e/ou  complementares  tal  como:  alteridade  e  identidade; 

 tradição  e  modernidade;  âmbitos  público  e  privado;  diferença  e  igualdade,  entre 

 outros (SACCHI; GRAMKOW, 2012; ALVES; NASCIMENTO SILVA, 2019). 

 Dessas  temáticas  uma  das  mais  presentes  são  as  dicotomias  entre  o  âmbito 

 público,  na  grande  maioria  vezes  legado  ao  homem.  É  ele  quem  caça,  vai  guerrear, 

 que  vai  a  cidade,  que  tem  o  contato  com  o  não  indígena,  e  que  discute  nos  espaços 

 vistos  como  de  poder  para  a  sociedade  ocidental.  À  mulher  fica  restrita  ao  espaço 

 privado  (doméstico),  cabe  a  ela  o  trabalho  reprodutivo  e  alimentar,  e  tem  pouco  ou 

 2  Impresso em A3 no bolsão da edição. 
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 nenhum  acesso  à  cidade  e  ao  dinheiro.  Ao  olharmos  essa  estrutura  de  modo 

 descuidada,  acreditamos  que  a  mulher  não  faz  política  (ORTOLAN  MATOS,  2012; 

 SACCHI; GRAMKOW, 2012). 

 Contudo,  ao  considerar  a  organização  dos  povos  indígenas  as  decisões  que 

 são  tomadas  no  âmbito  doméstico  também  impactam  diretamente  na  vida 

 comunitária.  “[...]  Relações  estabelecidas  em  espaços  indígenas  de  perfil  doméstico 

 não  costuma  se  opor  às  relações  mantidas  em  espaços  públicos  mais  amplos 

 [...]”(ORTOLAN  MATOS,  2012,  p.  174),  ou  seja,  estas  relações  não  se  comportam 

 como esferas distintas, mas sim complementares. 

 Em  síntese,  se  fizermos  qualquer  generalização  a  respeito  de  gênero  ao 

 relacionar-se  aos  indígenas  cometemos  um  erro  grosseiro.  Decerto  em  diversas 

 populações  humanas  há  problemas  relacionados  à  temática,  a  violência  de  gênero  é 

 uma  constante  em  nosso  Planeta,  em  maior  ou  menor  grau  a  depender  do  nível  de 

 equidade entre homens e mulheres presente nessas coletividades. 

 Em  muitos  povos  a  mulher  apresenta  um  grande  espaço  de  poder  nos  mitos 

 de  criação,  e  de  decisão  dentro  do  âmbito  tido  como  “doméstico”,  contudo  o  contato 

 com  o  não  indígena  tornou  as  relações  de  gênero  mais  complexas,  e  trouxe  para 

 dentro  dos  territórios  pressões  do  sistema  capitalista-patriarcal  que  ora  não  existiam 

 nestes  ambientes  (SACCHI;  GRAMKOW,  2012;  ORTOLAN  MATOS,  2012). 

 Podemos  dizer  também  que  este  contato  acentuou  as  violências  que  existiam,  e  as 

 mulheres  tem  buscado  meios  de  mudar  estas  realidades,  como  aponta  Kaingang 

 (2012, p. 419): 

 [...]  Ora,  se,  ao  longo  da  história  abrimos  mão  de  muitas  coisas  preciosas  de 
 nossa  cultura  para  nos  adaptar  e  sobreviver,  também  podemos  abrir  mão 
 daquilo  que  há  de  mais  perverso  nela,  como  o  machismo,  o  infanticídio,  a 
 tortura  e  tantas  outras  formas  de  violência,  visto  que  isto  não  nos  fará 
 menos indígenas do qie somos [...]. 

 De  acordo  com  o  Relatório  das  Visitas  a  Terras  Indígenas  e  Audiências 

 Públicas  Realizadas  nos  Estados  de  Mato  Grosso,  Mato  Grosso  do  Sul,  Rondônia, 

 Roraima,  Pernambuco,  Bahia  e  Santa  Catarina  (2003),  ainda  que  as  mulheres 

 indígenas  possuam  poder  dentro  das  aldeias,  este  não  é  levado  em  consideração 

 pelos  não  indígenas,  não  são  reconhecidas  como  lideranças  pelos  órgãos  e  demais 

 agentes públicos, por mais necessário que seja ouvir suas vozes. 
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 A  luta  das  mulheres  indígenas,  nem  sempre  será  considerada  feminista,  em 

 muitas  ocasiões  elas  falaram  em  uma  luta  de  caráter  feminino,  ainda  que  esta  luta 

 não  deixe  de  o  ser.  Pois  entendemos  feminismo  como  um  movimento  político  e 

 social  que  busca  equidade  de  gênero  dentro  das  estruturas  sociais.  Assim,  algumas 

 mulheres  indígenas  rejeitam  a  palavra  “feminista”  por  não  se  sentirem  representadas 

 e  incluídas  nos  discursos  e  nas  pautas  do  movimento  formado  por  mulheres 

 brancas,  e  devido  à  existência  de  reivindicações  próprias  ligadas  a  cultura  e  a 

 identidade  indígena  (SACCHI;  GRAMKOW,  2012;  ORTOLAN  MATOS,  2012;  VIEIRA, 

 2017; ALVES; NASCIMENTO SILVA 2017). 

 É  importante  frisar  que  as  demandas  de  gênero  das  indígenas  são 

 completamente  diferentes  das  pautas  da  cidade,  se  assemelham  em  certo  ponto  aos 

 feminismos  das  latinas  e  negras  (VIEIRA,  2017).  Em  três  pontos  de 

 interseccionalidade  marcam  as  reivindicações  indígenas  e  diferem  o  contexto  da 

 mulher  branca  da  mulher  indígena,  em  especial  no  exterior  às  suas  comunidade,  de 

 acordo com Alves, Silva e Tupari (2017, p. 4) visto que: 

 [...]  a  indígena  costuma  ser  vítima  de  diversas  formas  de  discriminação;  a 
 primeira  pelo  fato  de  ser  mulher,  a  segunda  pelo  fato  de  ser  mulher  indígena 
 (por  sua  raça;  etnia)  e  a  terceira  pelo  fenômeno  de  feminização  da  pobreza, 
 já  que  o  contexto  no  qual  as  populações  indígenas  habitam  é  marcado  por 
 uma  condição  geral  de  pobreza  e  dificuldade  de  acesso,  de  forma 
 qualitativa,  à  recursos  básicos  fundamentais  como  saúde,  educação  e 
 saneamento básico  [...]. 

 Outro  ponto  que  necessitamos  destacar  é  o  conceito  de  associativismo 

 empregado  neste  trabalho  refere-se  à  tendência  de  trabalhadoras  e  trabalhadores  de 

 organizarem-se  em  associações  com  o  intuito  de  lutar  juntos  por  suas  demandas  e 

 pautas  comuns,  que  é  o  que  entendemos  que  estas  mulheres  fazem  ao  se 

 congregarem na AGIR. 

 Pensamos  que  para  entendermos  a  complexidade  e  as  particularidades 

 destas  pautas  será  necessário  um  breve  mergulho  na  história  do  aspecto 

 organizacional  da  mulher  indígena  no  Brasil,  o  que  nos  propomos  a  desvelar  no 

 tópico a seguir. 

 1.2  Histórico sobre o aspecto organizacional da mulher indígena na 

 Amazônia brasileira 

 O  contexto  que  propiciou  o  surgimento  destas  entidades  indígenas  no  Brasil  a 
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 partir  da  década  de  1970.  O  Brasil  passava  por  uma  ditadura  que  massacrou  os 

 povos  indígenas,  de  acordo  com  o  Relatório  Final  da  Comissão  da  Verdade  Vol.  II 

 cerca de 

 8.100  indígenas  foram  mortos,  isto  é,  cerca  de  dezenove  vezes  mais  que  os 

 desaparecidos  políticos  e  assassinados  durante  o  período  ditatorial  (BRASIL,  2014a, 

 2014b). 

 O  caráter  tutelar  dado  aos  indígenas  fez  com  que  as  primeiras  organizações 

 indígenas  necessitassem  do  apoio  de  outros  órgãos,  em  especial  o  CIMI  (Conselho 

 Indigenista  Missionário),  que  é  um  braço  progressista  da  Igreja  Católica  fundado  em 

 1972.  Outras  entidades  e  pesquisadores  também  apoiaram  os  movimentos 

 indigenistas,  tais  como  antropólogos,  o  que  fomentou  a  realização  de  diversos 

 encontros  entre  os  anos  de  1970  e  1980.  Neste  contexto  sócio-político  que  em  1979 

 surge  a  primeira  organização  exclusivamente  indígena,  a  União  das  Nações 

 Indígenas (MONAGAS SACCHI, 2006). 

 Como  abordado,  por  serem  considerados  “relativamente  incapazes”,  não 

 possuíam  autonomia  como  cidadãos  brasileiros  antes  da  promulgação  da 

 Constituição  Federal  em  1988.  Diante  disso,  começaram  a  emergir  diversas 

 organizações  indígenas,  ainda  que  sua  movimentação  em  luta  por  seus  direitos  já 

 existisse  muito  antes  da  Constituição.  Assim,  estas  organizações  conquistaram 

 pouco  a  pouco  mais  independência  e  criando  bases  sólidas  nacionais  e 

 internacionais  em  busca  de  seus  direitos.  Entretanto,  essas  entidades  tinham  um 

 caráter  exclusivamente  masculino.  Apenas  em  meados  da  década  de  1990 

 começaram  a  surgir  as  primeiras  organizações  exclusivas  para  mulheres 

 (MONAGAS SACCHI, 2006; DE PAULA, 2008; TAUKANE, 2013). 

 As  resistências  encontradas  dentro  dos  movimentos,  em  geral  masculino, 

 bem  como  as  limitações  de  diálogo  e  o  reconhecimento  da  autonomia  destas 

 organizações  pelo  Estado  brasileiro  configuram  um  fator  para  o  surgimento  tardio 

 das associações exclusivamente de mulheres (DE PAULA, 2008). 

 Entre  meados  de  1990  e  a  primeira  década  do  séc.  XXI,  são  constituídas 

 diversas  outras  organizações  exclusivas  para  estas  mulheres  que  incluem  a 

 perspectiva  de  gênero.  Dentre  elas  podemos  citar:  Conselho  Nacional  de  Mulheres 

 Indígenas  (1997)  e  Departamento  de  Mulheres  Indígenas  da  Amazônia 
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 Brasileira/COIAB  (2002).  Em  2009  o  Departamento  de  Mulheres  da  COIAB  passa  a 

 ser  uma  organização  autônoma,  denominada  União  das  Mulheres  Indígenas  da 

 Amazônia Brasileira (UMIAB) (MONAGAS SACCHI, 2006; TAUKANE, 2013). 

 Ainda  de  acordo  com  Monagas  Sacchi  (2006)  e  Taukane  (2013)  a  criação  e  o 

 fomento  destas  organizações  só  foi  possível  graças  às  políticas  públicas  voltadas  às 

 questões  de  gênero  introduzidas  a  partir  da  criação  da  Secretaria  de  Políticas  Para 

 as  Mulheres  em  2003.  Neste  período  também  existia  dentro  da  Funai  (Fundação 

 Nacional  do  Índio)  um  órgão  específico  para  os  assuntos  de  gênero  e  geração,  a 

 Coordenação  de  Gênero  e  Assuntos  Geracionais.  A  inclusão  desta  perspectiva  no 

 cenário  de  cooperação  internacional  também  se  revelou  um  fator  de  relevância  para 

 o surgimento e a manutenção de organizações femininas. 

 É  importante  frisar  que  os  problemas  oriundos  do  capitalismo  deixam 

 populações  em  condições  precárias,  o  que  impacta  diretamente  na  divisão  sexual  do 

 trabalho  e  fortemente  na  pobreza  das  mulheres  como  demonstra  Conferência 

 Mundial  de  Mulheres  (1995),  em  que  70%  da  população  pobre  do  Planeta  é 

 composta  por  mulheres  asiáticas,  africanas  e  latino-americanas  (BARCELLOS, 

 2013). 

 Assim,  a  equidade  de  gênero  passou  a  ser  uma  pauta  incluída  dentro  da 

 Agenda  2030  da  ONU  (Organização  das  Nações  Unidas),  pois  a  solução  para  a 

 sustentabilidade  e  a  redução  das  desigualdades  passa  principalmente  pela 

 integração destas mulheres a um processo de desenvolvimento. 

 Notamos  no  presente  que  “  [...]  o  padrão  corrente  de  desenvolvimento  não  é 

 nem  sustentável,  nem  igualitário  [...]  ”  (CASTRO,  2005,  p.  37).  Isto  implica  na 

 necessidade  de  um  enfoque  de  gênero  para  tratar  as  questões  ambientais.  Centrado 

 na  incorporação  de  ações  de  mulheres  e  homens  nas  políticas  e  programas 

 ambientais  e  que  trabalhe  na  elaboração  de  uma  perspectiva  que  estabeleça 

 políticas  sociais  mais  justas  e  equitativas.  Pois,  “  [...]  o  desenvolvimento  será 

 sustentável  e  equitativo  quando  homens  e  mulheres  participarem  de  forma  mais 

 igualitária,  em  todos  os  níveis,  do  processo  de  tomada  de  decisões  [...]  ”  (CASTRO, 

 p. 38, 2005). 

 A  Agenda  2030  de  Desenvolvimento  Sustentável  da  ONU  (Organização  das 

 Nações  Unidas)  em  seu  Objetivo  5  aponta  a  necessidade  de  empoderar  todas  as 
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 mulheres e meninas o que é fundamental para o desenvolvimento sustentável: 

 [...]  a  importância  de  que  as  mulheres  adquiram  o  controle  sobre  o  seu 
 desenvolvimento,  devendo  o  governo  e  a  sociedade  criar  as  condições  para 
 tanto  e  apoiá-las  nesse  processo,  de  forma  a  lhes  garantir  a  possibilidade 
 de  realizarem  todo  o  seu  potencial  na  sociedade,  e  a  construírem  suas  vidas 
 de  acordo  com  suas  próprias  aspirações.  O  empoderamento  inclui  para  as 
 mulheres  o  direito  à  liberdade  de  consciência,  religião  e  crença;  sua  total 
 participação,  em  base  de  igualdade,  em  todos  os  campos  sociais,  incluindo 
 a  participação  no  processo  decisório  e  o  acesso  ao  poder;  o 
 reconhecimento  explícito  e  a  reafirmação  do  direito  de  todas  as  mulheres  a 
 acessarem  e  de  controlarem  todos  os  aspectos  de  sua  saúde;  o  acesso  das 
 mulheres,  em  condições  de  igualdade,  aos  recursos  econômicos,  incluindo 
 terra,  crédito,  ciência  e  tecnologia,  treinamento  vocacional,  informação, 
 comunicação  e  mercados;  a  eliminação  de  todas  as  formas  de 
 discriminação  e  violência  contra  as  mulheres  e  meninas;  e  o  direito  à 
 educação  e  formação  profissional  e  acesso  às  mesmas  [...] 
 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016). 

 É  nesta  perspectiva  de  empoderar  as  mulheres  na  defesa  de  suas  culturas  e 

 preservação  de  seus  territórios  que  a  AGIR  realiza  suas  ações.  É  importante  frisar 

 que  antes  da  existência  da  AGIR,  houve  a  OMIRAM  que  tinha  ações  similares,  como 

 aponta Souza (2010, p. 46) 

 [...]  a  realização  de  projetos  não  somente  relacionados  às  questões  das 
 mulheres  indígenas,  mas  engloba  as  aldeias,  atuando  também  no 
 fortalecimento  cultural  da  sociedade  indígena.  Dessa  forma,  homens 
 também  são  envolvidos  nas  atividades  em  que  a  discussão  sobre  a 
 educação, saúde e outras políticas é elaborada. [...] 

 Assim,  em  seu  objetivo  basilar,  a  AGIR,  visa  o  empoderamento  das 

 associadas  para  a  manutenção  de  seus  territórios,  de  suas  culturas  e  de  seu  modo 

 de vida ancestral/tradicional e sustentável. 

 A  AGIR  foi  criada  no  Primeiro  Encontro  de  Mulheres  Indígenas  de  Rondônia, 

 que  ocorreu  no  município  de  Cacoal-RO,  no  ano  de  2015,  na  sede  da  Associação 

 Metareilá  Povo  Indígena  Paiter  Suruí  e  contou  com  a  presença  de  representantes  de 

 diversos  povos  e  faixas  etárias.  A  associação  articula  junto  à  elas  principalmente  no 

 tocante  às  questões  de  gestão  territorial,  produção,  alimentação  tradicional  e  saúde 

 da  mulher,  falaremos  de  modo  mais  aprofundado  acerca  das  pautas  e  demandas  da 

 AGIR no tópico 1.3 deste capítulo. 

 Apenas  em  2017  a  COAIB,  uma  das  organizações  mais  importantes  da 

 Amazônia  Brasileira,  teve  sua  coordenação  ocupada  por  uma  mulher.  Francinara 
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 Soares  Baré  (Nara  Baré),  em  entrevista  à  Ribeiro  (2017),  a  qual  descreve  a  respeito 

 das  dificuldades  que  elas  enfrentaram  até  conseguir  ocupar  posições  de  destaque 

 político  nas  organizações  e  nas  comunidades.  Por  muito  tempo  as  mulheres 

 indígenas  tinham  porta-vozes,  que  eram  seus  pais  e  seus  irmãos,  hoje,  ela  afirma 

 que  lutam  juntos.  Ainda  aponta  que  ser  indígena  atualmente  é  um  sinônimo  de 

 resistência,  mesmo  com  todo  o  aparato  constitucional  em  que  não  são  mais 

 tutelados,  mesmo  que  aprendam  a  os  modos  de  operação  dos  sistemas  ocidentais, 

 a sociedade segue na tentativa de invisibilizar os povos indígenas. 

 Uma  das  principais  dificuldades  apontadas  por  Monagas  Sacchi  (2006)  e 

 Taukane  (2013),  na  manutenção  e  criação  das  organizações  indígenas  (até  mesmo 

 as  de  homens)  é  a  falta  de  capacitação  profissional,  pois  em  sua  maioria  as  pessoas 

 mais  instruídas  no  ensino  formal  são  professores  e  os  técnicos  de  saúde.  Esbarram 

 na  questão  burocráticas  e  contábeis  das  associações  como  a  elaboração  de  projetos 

 para  captação  de  recursos,  a  dupla  jornada  de  trabalho  que  combina  as  atividades 

 da  associação  e  o  trabalho  doméstico.  Outro  fator  que  dificulta  a  manutenção  dessas 

 associações  é  a  falta  de  apoio  dos  parceiros,  como  aponta  Maria  Leonice  Tupari, 

 Presidente da AGIR, (ALVES; SILVA; TUPARI, 2017, p. 9). 

 A  realidade  descrita  acima  não  difere  das  mulheres  dos  povos  do 

 Centro-Oeste,  bem  como  de  outras  regiões  do  Brasil  (TAUKANE,  2013).  Para 

 transpor  estas  dificuldades,  cerca  de  duas  mil  representantes  de  aproximadamente 

 130  povos,  se  reuniram  entre  10  e  14  de  agosto  de  2019,  no  1º  Fórum  e  1ª  Marcha 

 das Mulheres Indígenas, que aconteceu em Brasília. 

 Esse  encontro  foi  fruto  de  uma  articulação  que  vinha  ocorrendo  desde  2015. 

 Contudo  a  pauta  de  lutas  foi  definida  em  25  de  abril  de  2019  no  Primeiro  Encontro 

 Nacional  de  Mulheres  Indígenas:  “Território:  nosso  corpo,  nosso  espírito”  (CIMI, 

 2019;  TIKUNA,  2019).  De  acordo  com  a  AGIR  aproximadamente  15  lideranças 

 femininas estavam presentes neste encontro. 

 Assim,  estes  eventos  resultaram  no  “Documento  final  Marcha  das  Mulheres 

 Indígenas:  Território:  nosso  corpo,  nosso  espírito”  onde  elencam  quatorze  pontos  de 

 pauta pelos quais lutarão “incansavelmente”, e são eles: 

 (1)  a  garantia  da  demarcação  das  Terras  Indígenas,  pois  a  violação  da 

 terra é a violação dos corpos das mulheres e de suas vidas; 
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 (2)  assegurar  o  direito  a  posse  dos  territórios  originários  e  exige-se  que  o 

 estado  brasileiro  proíba  a  mineração,  o  arrendamento,  a  cobiça  do 

 agronegócio,  e  demais  invasões  que  usurpam  e  explorem  os  recursos  desses 

 territórios; 

 (3)  garantia  do  direito  ao  atendimento  diferenciado  à  saúde  das 

 populações indígenas urbanas e aldeadas; 

 (4)  reivindicar  que  o  STF  não  faça  interpretações  retrógradas  e  restritiva 

 ao  direito  a  terra  pelos  povos  originários,  exige-se  assim  que  o  STF  interprete 

 a  constituição  com  base  na  tese  do  Indigenato  (Direito  Originário)  e  não  no 

 Fato Indígena (Marco Temporal); 

 (5)  direito ao acesso à justiça como preconiza a Constituição; 

 (6)  maior  representatividade  feminina  nos  espaços  políticos  de  decisão, 

 dentro  ou  fora  das  aldeias,  pois  seus  corpos  e  espíritos  “  tem  de  estar 

 presentes nos espaços de decisão  ”; 

 (7)  combater  a  discriminação  dos  indígenas,  em  especial  mulheres,  pois 

 sofrem com o racismo e a misoginia; 

 (8)  defender  a  alimentação  saudável,  sustentável  e  sem  agrotóxicos  À 

 todos os humanos; 

 (9)  assegurar  o  direito  a  educação  diferenciada  e  em  suas  línguas 

 maternas  e  valore-se  as  tradições  locais,  para  isto  é  essencial  a  melhoria  da 

 infraestrutura  das  escolhas  indígenas,  e  da  capacitação  de  profissionais,  bem 

 como  a  construção  de  materiais  didáticos  adaptados  as  realidades  de  cada 

 povo; 

 (10)  garantir  que  a  política  pública  indigenista  considere  as  diferenças  de 

 pautas e a diversidade do movimento indígena; 

 (11)  demandar  a  criação  de  uma  legislação  específica  para  combater  a 

 violência contra a mulher indígena; 

 (12)  empoderar  as  mulheres  indígenas  por  meio  da  educação  formal,  e  de 

 modo a valorizar os conhecimentos tradicionais destas; 
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 (13)  agregar  ao  movimento  indígena  conhecimentos  de  gênero  e 

 geracionais, com intuito de fortalecê-lo; 

 (14)  combater  o  racismo  e  os  posicionamentos  anti-indígenas  estatal  e  civil 

 praticado  contra  lideranças,  assegurando  a  punição  dos  responsáveis  por  tais 

 violências (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB, 2019). 

 A  carta  publicada  pela  APIB  (2019)  ainda  discute  sobre  como  o  processo  de 

 colonização  influenciou  na  inserção  do  machismo  dentro  das  aldeias,  para  elas  o 

 machismo  é  uma  “epidemia”  que  veio  com  o  europeu.  Aponta  que  existem 

 especificidades  dentro  do  movimento  indígena  de  mulheres  que  diferem  dos 

 feminismos de outros movimentos. 

 Este  movimento  é  compreendido  então  como  uma  “dança  de  luta,  que 

 considera  a  necessidade  do  retorno  entre  a  complementaridade  entre  o  feminino  e  o 

 masculino,  sem  conferir  uma  essência  para  o  homem  e  para  mulher”,  os  papéis 

 tradicionais  de  gênero  são  importantes,  o  que  definem  como  violência  é  diferente  do 

 que  a  sociedade  ocidental  compreende  como  tal,  contudo  entendem  que  há  e  que 

 precisa  ser  combatida,  problematizada  com  reflexões  críticas  a  respeito  da  atual 

 política de enfrentamento à violência contra mulher. 

 Um  outro  ponto  fundamental  expresso  na  carta  é  o  que  versa  a  respeito  do 

 território na visão das mulheres e o governo atual (APIB, 2019): 

 [...]  Somos  totalmente  contrárias  às  narrativas,  aos  propósitos,  e  aos  atos  do 
 atual  governo,  que  vem  deixando  explicita  sua  intenção  de  extermínio  dos 
 povos  indígenas,  visando  à  invasão  e  exploração  genocida  dos  nossos 
 territórios  pelo  capital.  Essa  forma  de  governar  é  como  arrancar  uma  árvore 
 da  terra,  deixando  suas  raízes  expostas  até  que  tudo  seque.  Nós  estamos 
 fincadas  na  terra,  pois  é  nela  que  buscamos  nossos  ancestrais  e  por 
 ela que alimentamos nossa vida  (grifo nosso) [...]. 

 O  trecho  pontuado  acima  expressa  qual  relevante  é  a  concepção  sobre  o 

 território  para  estas  mulheres,  contudo  trataremos  de  modo  mais  aprofundado  no 

 tópico  1.4  deste  capítulo,  quando  abordaremos  a  respeito  das  categorias  de  análise 

 geográfica que abordaremos dentro deste trabalho. 

 Muitas  coisas  mudaram  depois  da  Marcha  das  Mulheres  Indígenas,  e 

 pouquíssimas  delas  foram  para  melhor,  o  Brasil  em  2020  e  2021  passa  por  uma 
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 crise  sanitária  devido  à  pandemia  de  Covid-19,  e  também  vem  passando  por  uma 

 crise política e econômica marcada por retrocessos nas questões ambientais. 

 Dos  14  pontos  elencados  na  Carta  das  mulheres,  citados  no  tópico  anterior, 

 destacamos  aqui  a  crescente  representação  feminina  nos  eventos  e  na  política, 

 Walelasoetxeige  Paiter  Bandeira  Suruí,  em  entrevista  nos  fala  que  a  Marcha  e  o 

 Encontro  de  Mulheres  Indígenas  foram  importantes  pois  mostram  para  a  sociedade 

 civil  que  as  mulheres  indígenas  estão  articuladas,  com  isso  desmistifica  a  ideia  de 

 que elas não se envolvem nas  demandas de seus territórios. 

 Em  cumprimento  à  promessa  de  campanha  de  nenhum  centímetro 

 demarcado  para  as  Terras  Indígenas,  o  governo  Bolsonaro  vai  além,  legitima  as 

 invasões  em  Terras  Indígenas.  Nunca  se  queimou  tanto  a  Amazônia.  Tudo  começou 

 com  o  Dia  do  Fogo  em  2019,  mas  desde  então  esta  data  tem  se  repetido 

 continuamente.  Ao  que  tudo  indica  a  boiada  a  que  o  ex-ministro  do  Meio  Ambiente, 

 Ricardo  Salles,  se  referiu  na  reunião  que  veio  a  público  em  maio  de  2020  passa 

 sobre as Terras Indígenas, assim como a COVID-19. 

 Mas  qual  foi  a  boiada  que  passou  durante  a  pandemia?  De  acordo  com 

 Nicolav  (2020),  as  políticas  do  governo  Bolsonaro  priorizaram  o  sucateamento  do 

 Instituto  Brasileiro  de  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis  (IBAMA), 

 além  da  aprovação  de  diversas  instruções  normativas  (IN)  que  dificultam  a  vida  dos 

 fiscais.  Como  por  exemplo,  a  IN  09  de  março  de  2020,  que  altera  a  Declaração  de 

 Reconhecimento  de  Limites,  o  que  seria  um  jeito  bonito  de  dizer  que  se  permite  a 

 invasão e comercialização de Terras Indígenas ainda não homologadas. 

 1.3  O aspecto organizacional da mulher indígena em Rondônia 

 A  AGIR,  assim  como  grande  parte  das  agências  femininas  indígenas,  surgiu 

 da  necessidade  de  organização  da  resistência  destas  mulheres.  Em  Rondônia  já 

 existia  certo  grau  de  articulação  entre  elas,  contudo  o  movimento  feminino  era  fraco 

 e  não  ecoava  suas  vozes  de  modo  eficiente  (ALVES;  SILVA;  TUPARI,  2017;  ALVES 

 et. al.  , 2019). 

 Alguns  eventos  foram  fundamentais  para  impulsionar  a  criação  de 

 associações  de  mulheres  indígenas  em  Rondônia,  em  especial  a  participação  de 

 Maria  Leonice  Tupari  como  multiplicadora  da  ONU-Mulheres  no  projeto  “Voz  das 

 Mulheres Indígenas”, e a presença no Acampamento Terra Livre. 
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 Uma  multiplicadora  tem  como  principal  papel  construir  conhecimentos  junto 

 às  mulheres  com  quem  convive,  com  base  nos  saberes  produzidos  durante  as 

 capacitações  ofertadas  pela  ONU  às  mulheres.  A  partir  dessas  reformulações  e 

 construções  de  saberes  e  vivências  houve  um  despertar  a  respeito  do  quão 

 importante  é  a  participação  delas  nos  espaços  políticos  (ALVES;  SILVA;  TUPARI, 

 2017; ALVES,  et. al.  2019). 

 De  acordo  com  Alves,  Silva  e  Tupari  (2017),  e  Alves,  et.  al  (2019)  dentre  os 

 maiores  desafios  para  conseguir  desenvolver  o  importante  trabalho  que  executam  no 

 estado  está  a  falta  de  recursos  e  estrutura  para  o  desenvolvimento  das  atividades 

 administrativas.  A  Associação  ainda  não  possui  uma  sede  própria,  e  funciona  na 

 casa  da  atual  Coordenadora,  que  também  custeia  os  materiais  e  equipamentos  de 

 escritório  usados  nas  reuniões.  Outro  desafio  que  a  falta  de  recursos  traz  a  AGIR  é  a 

 falta  de  condições  para  a  capacitação  da  diretoria,  em  especial  da  tesouraria  e 

 secretaria,  que  demanda  uma  formação  técnica.  Estas  barreiras  são  transpostas 

 graças ao firmamento de parcerias, em especial com as seguintes instituições: 

 •  Associação  Kanindé  que  desde  a  criação  vem  apoiando  encontros 
 de  mulheres  indígenas  e  oficinas,  auxiliando  a  empoderar  as  mulheres  com 
 conhecimento. 

 •  Conselho  de  Missão  entre  Índios  -  COMIN  que  oferece  apoio  com  a 
 parte jurídica e passagens para deslocamento da diretoria. 

 •  Organização  Internacional  Forest  Trend,  dos  EUA,  que  está 
 auxiliando  a  desenvolver  um  trabalho  de  levantamento  da  situação  social 
 das mulheres indígenas. 
 •  Fundação  Nacional  do  Índio  –  FUNAI,  de  Cacoal  e  de  Guajará- 
 Mirim,  que  apesar  das  dificuldades,  vem  apoiando  a  AGIR  no  que  elas 
 podem. 

 •  Secretaria  Especial  de  Saúde  Indígena  –  SESAI,  o  apoio  do  Distrito 
 Sanitário  Especial  Indígena  –  DSEI,  Porto  Velho,  sempre  que  precisamos 
 eles  apoiam  no  que  podem  isso  é  muito  importante  para  nós  mulheres 
 (ALVES,  et. al.,  2019, p. 274-275). 

 A  partir  destas  colaborações,  a  AGIR  conseguiu  realizar  encontros  e 

 assembleias,  dentre  eles  podemos  citar  o  Encontro  de  Mulheres  Indígenas  de 

 Rondônia  (2016).  Também  houve  a  participação  no  IV  Encontro  Estadual  dos 

 Corredores  Etnoambientais  em  2016,  onde  a  participação  das  mulheres,  com  a 

 AGIR,  foi  mais  expressiva  que  em  anos  anteriores  (ALVES;  SILVA;  TUPARI,  2017).  E 

 em  abril  de  todos  os  anos  representantes  da  AGIR  participam  do  Acampamento 
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 Terra  Livre  (ATL)  em  Brasília  (DF),  e  em  2019  participaram  do  I  Encontro  Nacional 3

 de Mulheres Indígenas que ocorreu em concomitância com o evento. 

 Graças  às  parcerias,  em  2019  a  AGIR  também  esteve  presente  no  1º  Fórum 

 e  1º  Marcha  de  Mulheres  Indígenas,  citados  anteriormente.  Uma  das  uniões  mais 

 importantes  é  com  a  Kanindé,  pois  esta  também  oferece  para  a  AGIR  e  outras 

 associações  indígenas  cursos  de  formação,  por  exemplo,  o  Comercialização  e 

 Marketing  que  ajuda  aos/as  indígenas  a  escoar  suas  produções  agrícolas  e 

 artesanais e de Apoio Administrativo à Associações. 

 Atualmente  a  associação  configura-se  como  a  única  organização  de 

 Rondônia  que  congrega  todos  os  povos  do  estado  que  não  se  encontram  em 

 isolamento  voluntário.  Também  é  a  única  de  caráter  exclusivamente  feminino.  É  no 

 contexto  de  empoderamento  da  mulher  indígena  que  atua  o  pilar  mais  forte  da 

 associação.  De  acordo  com  Maria  Leonice  Tupari  (Coordenadora  Geral  até  2021),  a 

 entidade  atua  em  todas  as  Terras  Indígenas  no  estado,  em  maior  ou  menor  grau, 

 sendo  a  ferramenta  mais  importante  para  a  comunicação  destas  o  grupo  dentro  do 

 aplicativo de mensagens, o WhatsApp (NASCIMENTO SILVA; ALVES, 2017). 

 Outro  ponto  importante  é  a  Assembleia  Anual  que  é  realizada  todos  os  anos. 

 É  durante  estes  encontros  que  as  mulheres  desenvolvem  o  calendário  anual  de 

 lutas,debatem  sobre  seus  desafios,  e  constroem  estratégias  para  suas 

 comunidades.  Em  geral  estes  eventos  são  realizadas  nas  aldeias  de  Terras 

 Indígenas  escolhidas  durante  a  assembleia  anterior.  Em  entrevista  com  Maria 

 Leonice  Tupari  para  este  estudo,  as  reuniões  demandam  um  grande  trabalho  de 

 logística que requer esforços de diversos atores sociais. 

 Esse  trabalho  se  dá,  em  virtude  das  mulheres  saírem  de  suas  aldeias  rumo 

 ao  local  do  evento,  em  que  algumas  levam  dias  para  chegar,  como  é  o  caso  das 

 indígenas  de  terras  onde  o  acesso  é  exclusivamente  fluvial,  como  Pacaás  Novos, 

 Rio  Negro  Ocaia  e  Rio  Guaporé.  Outra  dificuldade  é  angariar  fundos  para 

 alimentação,  transporte,  e  hospedagem  delas  durante  a  realização  do  evento.  É 

 muito  comum  que  elas  precisem  levar  seus  filhos  menores.  Nascimento  Silva  e 

 Alves  (2017)  apontam  o  quão  relevante  é  este  espaço  de  debates  apenas  para 

 mulheres,  pois  nos  recordam:  como  elas  conseguiriam  falar  a  respeito  das  violações 

 3  O Acampamento Terra Livre é a mobilização dos povos  indígenas brasileiros promovida por diversas 
 entidades indígenas e indigenistas, o evento é anual que ocorre desde 2004 no mês de abril. 
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 que  sofrem  ao  lado  de  seus  agressores  e  propor  soluções  paras  estas 

 problemáticas? 

 Sacchi  (2006,  p.  121)  ainda  argumenta  que  as  reuniões  das  mulheres  “  [...] 

 são  o  momento  de  troca  de  experiências  e  obter  maior  conhecimento  da  realidade 

 de  outras  culturas  e  processos  organizativos  [...]  ”.  É  nestes  espaços  que  elas  têm 

 abertura  para  falar  sobre  todos  os  seus  problemas  sem  medo.  Em  suas  últimas 

 discussões,  o  Movimento  Nacional  de  Mulheres  Indígenas  focou  na  importância  do 

 território. 

 [...]Nós  estamos  fincadas  na  terra,  pois  é  nela  que  buscamos  nossos 
 ancestrais  e  por  ela  que  alimentamos  nossa  vida.  Por  isso,  o  território  para 
 nós  não  é  um  bem  que  pode  ser  vendido,  trocado,  explorado.  O  território  é 
 nossa própria vida, nosso corpo, nosso espírito. 
 Lutar  pelos  direitos  de  nossos  territórios  é  lutar  pelo  nosso  direito  à  vida.  A 
 vida  e  o  território  são  a  mesma  coisa,  pois  a  terra  nos  dá  nosso  alimento, 
 nossa  medicina  tradicional,  nossa  saúde  e  nossa  dignidade.  Perder  o 
 território  é  perder  nossa  mãe.  Quem  tem  território,  tem  mãe,  tem  colo.  E 
 quem tem colo tem cura [...] (APIB, 2019). 

 Assim  nossa  categoria  de  análise  principal  será  o  território.  Este  trabalho 

 pretende  falar  sobre  o  território  na  visão  e  na  voz  das  mulheres  indígenas,  pois 

 consideramos  que  esse  discurso  é  pouco  representado  na  ciência  geográfica,  no 

 qual  podemos  citar  Alves  e  Nascimento  Silva  como  os  expoentes  da  pesquisa  no 

 estado  de  Rondônia.  Não  obstante  consideramos  também  fundamental  tecer  um 

 pouco  a  respeito  dos  conceitos  de  lugar  e  espaço  para  que  possamos  traçar  uma 

 ideia lógica para com relação aos povos indígenas, é o que nos propomos a seguir. 

 1.4  Território, espaço e lugar um olhar fenomenológico e político 

 Como  falamos  ao  longo  desta  dissertação  pretendemos  evidenciar  as 

 seguintes  categorias  de  análise:  território,  espaço  e  lugar.  Já  que  para  compreender 

 a  categoria  espaço,  na  Geografia  humana,  não  podemos  esquecer  que  este  é  o  fator 

 de  primeira  ordem,  pois  a  humanidade  domina  a  natureza  e  é  por  ela  é  dominada 

 (BRAGA, 2007; DARDEL, 1952). 

 Entendemos  que  as  diferenças  entre  espaço  e  lugar,  encontram-se  na 

 máxima:  lugar  é  segurança  e  espaço  é  liberdade,  estamos  ligados  ao  primeiro  e 

 desejamos  o  outro.  A  noção  de  espaço  é  mais  abstrata  que  lugar,  o  “espaço” 

 pode-se  tornar  “lugar”  à  medida  que  se  é  conhecido  e  dotado  de  valor  (TUAN,  1980, 

 1983).  “[...]  Ideias  de  ‘espaço’  e  ‘lugar’  não  podem  ser  definidas  uma  sem  a  outra.  A 
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 partir  da  segurança  e  estabilidade  do  lugar,  estamos  cientes  da  amplidão,  da 

 liberdade  e  da  ameaça  do  espaço  e  vice-versa  [...]”  (TUAN,  p.  1,  1983).  Também  é 

 considerado  um  ponto  de  pausa,  e  o  espaço  pode  ser  considerado  como  algo  que 

 permite movimento e precisa ser conquistado ou mantido (TUAN, 1983). 

 A  existência  está  caracterizada  pelos  valores  do  afastamento  e  da 

 aproximação,  e  o  espaço  que  isso  acontece  é  o  espaço  do  sentimento  e  da  ação, 

 espaço  vivido,  não  se  trata  de  uma  simples  localização  topográfica,  mas  a 

 apropriação  de  um  ponto  da  superfície  terrestre.  O  espaço  telúrico  é  profundidade, 

 segredo,  obscuridade,  repouso  e  imobilidade,  é  a  floresta  densa,  por  exemplo.  Já  o 

 aquático  é  o  espaço  móvel,  desenvolve  valores  da  vida  e  do  movimento  do  tempo;  o 

 aéreo  a  atmosfera  que  envolve  a  existência,  fornece  uma  dimensão  afetiva,  cores, 

 temperaturas,  o  dia  e  a  noite,  etc.  o  espaço  construído  é  onde  ser  humano  encontra 

 a  si  mesmo  em  suas  obras,  produto  da  história,  deixa  suas  marcas  (DARDEL,  1952; 

 RELPH, 1979). 

 Dardel  (1952),  nos  mostra  que  a  Geografia  não  é  a  priori  um  modo  de 

 conhecimento,  a  realidade  geográfica  não  é  um  “objeto”  e  que  o  espaço  geográfico 

 não  é  algo  à  espera  de  ser  preenchido.  A  Ciência  pressupõe  um  universo  que  pode 

 ser  entendido  geograficamente,  bem  como  a  humanidade  possa  sentir  e  conhecer  a 

 si  como  ligada  à  terra.  Os  trabalhos  realizados  anteriormente  nos  mostram  que  as 

 mulheres  indígenas  entendem  e  respeitam  essa  ligação  ancestral  com  a  Terra.  A 

 própria  Carta  (APIB,  2019)  nos  traz  esta  visão  de  ligação  e  ressalta  a  importância 

 dela para a sobrevivência da própria humanidade bem como de toda a vida: 

 [...]  Quando  cuidamos  de  nossos  territórios,  o  que  naturalmente  já  é  parte 
 de  nossa  cultura,  estamos  garantindo  o  bem  de  todo  o  planeta,  pois 
 cuidamos  das  florestas,  do  ar,  das  águas,  dos  solos.  A  maior  parte  da 
 biodiversidade  do  mundo  está  sob  os  cuidados  dos  povos  indígenas  e, 
 assim, contribuímos para sustentar a vida na Terra. [...] 

 Território  é  também  compreendido  como  uma  categoria  de  análise  neste 

 trabalho  visto  que  a  relação  destas  mulheres  está  intimamente  ligada  à  porção 

 política  da  terra  definida  como  território.  Acreditamos  que  a  definição  de  Santos 

 (2006),  inicia  a  discussão  sobre  o  que  representa  o  território  para  estas  mulheres, 

 contudo  não  a  conclui.  Santos  (2006,  p.14)  diz:  “[...]  O  território  usado  é  o  chão  mais 

 a  identidade.  A  identidade  é  o  sentimento  de  pertencer  àquilo  que  nos  pertence.  O 

 território  é  o  fundamento  do  trabalho;  o  lugar  da  resistência,  das  trocas  materiais  e 



 40 
 espirituais e do exercício da vida[...]”. 

 Discutir  sobre  território  para  os  povos  indígenas  é  falar  sobre  uma  concepção 

 que  obedece  uma  complexa  lógica  que  “  [...]  resulta  na  formação  de  espaços  de 

 conexões,  em  que  situam  os  seres  e  não-seres  [...]”.  Assim  podemos  dizer  que  o 

 entendimento  de  espaço  e  território  para  os  indígenas  não  têm  o  mesmo  sentido  que 

 a compreensão destes termos para a Geografia (ALMEIDA SILVA, 2010, p. 82). 

 Almeida Silva (2010, p. 82) diz: 

 A  concepção  indígena  para  a  garantia  do  espaço,  não  é  detentora  do 
 mesmo  caráter  e  sentido  geográfico  que  atribuímos  sobre  território  e  espaço 
 na  sociedade  envolvente,  isto  porque  seus  valores  se  caracterizam  no 
 pertencimento  identitário-cultural  e  coletivo,  enquanto  os  nossos  se 
 assentam  na  ideia  de  domínio  e  posse  patrimonial  individualizada  cujo 
 exercício  de  poder  estruturador  é  de  competência  do  Estado,  embora  não 
 seja exclusivo. 

 Assim,  a  definição  do  que  é  território  para  os  povos  indígenas  flutua  entre  o 

 que  compreendemos  como  lugar  e  espaço  para  Tuan  (1980;  1983)  e  a  definição  de 

 território  de  Santos  (2006)  e  de  Almeida  Silva  (2010).  Pois  denota  o  pertencimento 

 do  lugar,  mas  também  as  relações  de  poder  para  se  conquistar  e  manter  o  território 

 usado. 

 Como  aponta  Almeida  Silva  (2010,  p.  82)  “  [...]  seus  valores  se  caracterizam 

 no  pertencimento  identitário-cultural  e  coletivo,  enquanto  os  nossos  se  assentam  na 

 ideia  de  domínio  e  posse  patrimonial  individualizada  cujo  exercício  de  poder 

 estruturador  é  de  competência  do  Estado,  embora  não  seja  exclusivo.  [...]”  Com  isto 

 podemos  dizer  que  esse  território  está  intrinsecamente  ligado  a  suas  existências 

 material  e  espiritual  dessas  pessoas:  “  o  território  é  nossa  própria  vida,  nosso  corpo, 

 nosso espírito  ” (APIB, 2019). 
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 CAPÍTULO II – OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. 
 Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. 

 – Cora Coralina 

 Figura 3.  Mulheres Tupari, aldeia Jatobá, TI Rio Branco,  IV Assembleia Ordinária da AGIR, Set. 2019. 

 Foto: José R. Ramos Neto, acervo AGIR, 2019. 
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 Este  capítulo  dedica-se  a  elucidar  como  desenvolvemos  este  estudo.  Para  tal, 

 nos  propomos  a  tecer  uma  breve  explicação  acerca  do  método  e  metodologias 

 empregadas,  assim  como  a  caracterização  do  local  da  pesquisa.  Pretendemos  ainda 

 neste  capítulo  explicar  como  sucederam-se  as  etapas  da  pesquisa  e  relatamos  um 

 breve  diário  das  atividades  desenvolvidas  em  campo.  Por  fim,  abordamos  a  respeito 

 do  tratamento  que  utilizamos  para  analisar  os  dados  obtidos  durante  o  trabalho  de 

 campo. 

 2.1  O Método 

 Nem  sempre  é  fácil  definir  o  método  a  ser  utilizado  nas  pesquisas  de 

 Geografia  Humana,  visto  que  é  uma  ciência  na  qual  podem  ser  estudados  os  mais 

 diversos  universos  com  abordagens  ainda  mais  diversas.  Devido  à  tal  pluralidade,  a 

 Geografia  finda  a  ser  metodologicamente  heterogênea  entre  as  ciências  da  terra  e 

 da  natureza,  e,  por  isto,  segue  empenhada  em  busca  de  sua  unidade,  como  nos 

 aponta George (1972). 

 Em  linhas  gerais,  podemos  dizer  que  a  pesquisa  científica  pode  ser 

 comparada  com  uma  estrada  com  muitas  bifurcações,  o  método  é,  de  acordo  com 

 Marradi  (2002),  inicialmente,  uma  escolha.  A  investigação  se  converte  em  um 

 caminho  sinuoso  e  deve-se  escolher  uma  rota,  e  nenhuma  regra  ou  fórmula  é  capaz 

 de  definir  o  percurso  certo,  o  método  corresponde  a  este  trajeto.  O  método  tem 

 como  função  nortear  o  caminho  o  qual  o  cientista  percorrerá.  Tal  como  um  mapa,  as 

 metodologias  que  o  compõem  possibilitam  ao  investigador  descobrir  os  mistérios  do 

 percurso. Sendo assim, a escolha do método determinará o que se irá encontrar. 

 Então  refletimos:  qual  método  escolher?  Morin  (2005)  nos  diz  que  devemos 

 construir  o  caminho  enquanto  se  caminha,  em  que  o  método  só  poderá  ser 

 construído  durante  a  pesquisa.  O  método  é  sobretudo  elegido  consoante  a  nossa 

 concepção  de  mundo,  daquilo  que  compreendemos  e  daquilo  que  para  nós  é  ético. 

 Que  culmina,  assim,  na  construção  de  um  conjunto  de  procedimentos  intelectuais  e 

 técnicos  que  visam  atingir  a  produção  de  um  conhecimento.  (MORIN,  2005; 

 SUERTEGARAY, 2002; GIL, 2008 [1994]). 

 Diante  disto,  o  método  é  fruto  da  visão  de  mundo  do  pesquisador,  de  suas 
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 experiências  e  do  modo  como  deseja  abordar  o  fenômeno  estudado.  O  método  deve 

 sobretudo  se  ajustar  ao  fenômeno.  Para  esta  pesquisa  escolhemos  o  método 

 fenomenológico,  pois,  tem  se  mostrado  capaz  de  desvelar  dentro  da  Ciência 

 Geográfica  como  se  dá  a  experiência  humana  no  espaço.  Adiante  explanaremos  a 

 respeito da fenomenologia e a suas abordagens dentro da Geografia . 

 2.2  Fenomenologia e o estudo da Geografia 

 A  etimologia  da  palavra  fenomenologia  está  ligada  ao  estudo  dos  fenômenos. 

 O  termo  foi  cunhado,  de  acordo  com  Da  Silva  (2013),  pelo  matemático  suíço  Johann 

 Heinrich  Lambert,  e  significava  puramente  o  estudo  descritivo  dos  fenômenos.  Ao 

 qual  se  apresentava  a  experiência.  Ao  longo  do  tempo  diversos  filósofos  trataram  a 

 respeito  da  fenomenologia,  Kant,  por  exemplo,  a  tratava  como  estudo  de  conjunto  de 

 fenômenos  e  de  como  estes  se  manifestavam  no  tempo  e  no  espaço  (DA  SILVA, 

 2013).  Hoje  temos  a  noção  de  que  a  fenomenologia  vem  com  a  proposta  de  tornar  a 

 ciência mais humana, em especial a Geografia . 

 Por  ser  capaz  de  elucidar  as  experiências  humanas  no  espaço,  a 

 fenomenologia  possui  função  importante  na  Geografia  .  Minkowski  (  apud  ALVES, 

 2017,  50  p.)  nos  recorda  que  “[...]  vivemos  e  atuamos  no  espaço  e  nossas  vidas 

 pessoais,  bem  como  a  vida  social  da  Humanidade,  desdobram-se  no  espaço  [...]”.  É 

 fundamental  concebermos  os  espaços  através  de  uma  ótica  subjetiva,  como  o  intuito 

 de viver. Esta perspectiva rompe com a ideia positivista acerca do fenômeno. 

 Assim,  a  abordagem  fenomenológica  nos  permite,  através  da  interação  entre 

 sujeito  e  objeto,  passar  para  o  além  do  possível  ao  fundamental  e  enriquece  a 

 percepção  dos  fatos,  ter  um  tratamento  subjetivo,  e  a  criação  de  uma  postura 

 filosófica diante dos fenômenos estudados (ALVES, 2017). 

 Antes  de  qualquer  coisa  a  fenomenologia  está  relacionada  às  origens  do 

 significado  e  da  experiência.  É  o  estudo  das  essências,  no  qual  todos  os  problemas, 

 tendem,  em  conformidade  com  ela,  a  resumir-se  na  essência.  Também  pode  ser 

 definida  como  uma  filosofia  (transcendental),  que  repõe  essa  essência  na  existência, 

 e  não  pensa  na  compreensão  da  humanidade  e  do  mundo  fora  da  facticidade.  É 

 alusiva  a  fenômenos  como,  por  exemplo,  comportamentos,  religiões,  lugar,  topofilia 

 (RELPH, 1979, MERLEAU-PONTY, 2015). 

 Tais  eventos  não  são  compreendidos  apenas  através  da  medição  e 
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 observação,  mas  há  a  necessidade  de  que  sejam  vividos  para  a  compreensão  de 

 sua  natureza,  para  tal,  é  basilar  despir-se  de  quaisquer  ideias  pré-concebidas, 

 valores  nas  explicações  e  considerações  pré-existentes,  e  procurar  colocar-se  no 

 lugar  de  quem  experiencia  o  evento  (RELPH,  1979).  Isto  em  nada  se  relaciona  com 

 idealizações  do  fenômeno,  ou  a  recusa  em  lidar  com  nossas  próprias  experiências, 

 como  aponta  Merleau-Ponty  (2015),  mas  em  voltar-se  a  elas  para  examiná-las  com 

 o que pode ser considerado semiconsciência envolvida. 

 Como  apontamos  no  capítulo  anterior,  discutir  Geografia  e  gênero  é  um  modo 

 subversivo  de  fazer  a  Ciência  Geográfica.  A  subversão  em  nosso  caso  encontra-se 

 em  eleger  sujeitos  que  estão  fora  do  discurso  científico,  e  ao  escolher  estas  pessoas 

 nos  vemos  em  busca  de  métodos  e  metodologias  que  não  são  usuais  à  Geografia  , 

 como nos salienta Silva (2009). 

 Nossa  subversão  está  em  entender  como  estas  mulheres  se  percebem  ao 

 fazer  política,  se  organizando  de  maneira  associativa.  E  como  elas  compreendem  a 

 relação  com  a  natureza  através  da  maneira  como  gerenciam  os  seus  territórios. 

 Para, pôr fim, entendermos a experiência de participarem da AGIR. 

 2.3  O local da pesquisa 

 Todos  os  anos,  desde  sua  criação  em  2015,  entre  meados  de  agosto  e  início 

 de  setembro  ocorre  a  Assembleia  Ordinária  da  AGIR.  É  uma  oportunidade  onde  as 

 associadas  se  reunirem  para  que  possam  discutir  as  problemáticas  de  suas 

 localidades,  propor  soluções,  aprender  um  pouco  mais  sobre  seus  direitos,  entre 

 outras atividades. 

 A  IV  Assembleia  Ordinária  da  AGIR  aconteceu  na  Terra  Indígena  Rio  Branco, 

 na  aldeia  Jatobá  –  última  aldeia  de  acesso  terrestre  da  TI,  localizada  a  150  km  da 

 zona  urbana  de  Alta  Floresta  do  Oeste.  O  campo  deste  trabalho  ocorreu  entre  os 

 dias  31  de  agosto  e  05  de  setembro  de  2019,  durante  este  evento,  além  de  realizar 

 as  atividades  da  pesquisa  também  contribuímos  com  os  trabalhos  para  a  realização 

 da Assembleia. 

 O  território  da  TI  Rio  Branco  abrange  três  municípios,  São  Francisco  do 

 Guaporé,  São  Miguel  do  Guaporé  e  Alta  Floresta  d’Oeste,  com  uma  área  total  de 

 261  mil  hectares,  onde  habitam  679  pessoas  dos  seguintes  povos:  Aikanã,  Arikapú, 

 Aruá, Djeoromitxí, Kanoé, Macurap e Tupari (ISA, 2019). 
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 Diferente  das  outras  Assembleias  em  que,  em  geral,  eram  feitas  palestras 

 expositivas  sobre  direitos  da  mulher,  oportunidades  de  renda,  educação,  gestão 

 territorial  e  saúde,  e  apenas  no  último  dia  eram  elencadas  as  demandas  e  propostas 

 de  solução.  Este  evento  foi  orquestrado  em  dinâmicas  que  circularam  a  respeito  dos 

 temas que geralmente eram palestrados. 

 2.4  Procedimentos metodológicos 

 Pesquisa  qualitativa  visa  a  interpretação  do  fenômeno  do  associativismo 

 feminino  indígena  em  Rondônia.  Entendemos  por  pesquisa  qualitativa  aquela  em 

 que  o  pesquisador  conduzirá  o  trabalho  a  partir  de  um  plano  pré-estabelecido. 

 Sendo  que  a  pesquisa  qualitativa  não  procura  enumerar  ou  medir  eventos 

 estudados.  “  [...]  Envolve  a  obtenção  de  dados  descritivos  sobre  pessoas,  lugares  e 

 processos  interativos  pelo  contato  direto  do  pesquisador  com  a  situação  estudada, 

 procurando  compreender  os  fenômenos  segundo  a  perspectiva  dos  sujeitos,  ou  seja, 

 dos participantes da situação em estudo [...]” (GODOY, 1995, p. 58). 

 2.4.1  Instrumentos da Pesquisa 

 Com  intuito  de  compreender  a  relação  socioativista  de  mulheres  indígenas 

 nos  atemos  a  dois  instrumentos  principais:  a  pesquisa  participante  e  as  entrevistas 

 semiestruturadas/rodas  de  conversa  utilizou-se  da  Análise  do  Discurso  do  Sujeito 

 Coletivo  (DSC)  para  melhor  interpretação  do  fenômeno,  o  qual  detalharemos  mais  à 

 seguir. 

 2.5  Etapas da pesquisa 

 Os  procedimentos  metodológicos  desenvolveram-se  em  quatro  etapas:  (1)  a 

 reflexão  teórica  metodológica  que  é  fundamental  à  otimização  desta  pesquisa;  (2)  a 

 relação  com  entidades  indígenas  e  indigenistas  que  está  sendo  construída  desde 

 junho  de  2016  (anterior  à  pesquisa);  (3)  a  pesquisa  participante  junto  às  mulheres 

 indígenas; (4) interpretação dos dados coletados por meio do DSC. 

 2.5.1  I Campo: Assembleia Geral da AGIR 

 Foram  feitas  rodas  de  conversas  com  as  138  mulheres  presentes  no  evento. 

 Estas  dinâmicas  foram  gravadas  na  íntegra,  e  produziram  aproximadamente  20 

 horas  de  documento  de  áudio  que  foi  analisado  nesta  pesquisa.  Além  disso,  foram 
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 realizadas  onze  entrevistas  semiestruturadas  (questionário  presente  no  apêndice  A), 

 gravadas  em  vídeo,  com  um  tempo  que  variou  entre  20  a  25  minutos  por 

 participante.  A  assembleia  foi  escolhida  pois  é  um  evento  longo  no  qual  estão 

 presentes apenas as mulheres e crianças. 

 Os  vídeos  serão  convertidos  em  um  curta  metragem  nos  moldes  de 

 documentário  a  ser  apresentado  na  próxima  Assembleia.  A  opção  de  gravarmos  os 

 materiais  foi  feita  por  duas  razões,  a  primeira  oferecer  as  associadas  um  produto 

 material  desta  pesquisa.  E  segundo,  para  otimização  do  tempo,  pois  não  haveria 

 oportunidade de repetir o campo antes de agosto ou setembro de 2020. 

 A  metodologia  aplicada  nesta  etapa  do  trabalho  se  aproxima  dentro  daquilo 

 que  compreendemos  como  pesquisa  participante  aquela  que  envolve  uma  matriz 

 metodológica  rica  em  peculiaridades  que  “  [...]  conferem  autenticidade  e 

 compromisso,  antidogmatismo,  restituição  sistemática  do  conhecimento  produzido  e 

 o  feedback  entre  o  pesquisador,  os  divíduos  e  a  coletividade  [...]  ”  (ALMEIDA  SILVA, 

 2010, p. 50). 

 Este  caráter  de  pesquisa  confere  ao  investigador  uma  liberdade 

 indispensável  no  que  confere  a  sua  atuação  e  possibilita,  ainda  de  acordo  com 

 Almeida Silva (2010, 

 p.  50),  “  [...]  apreciar  a  importância  do  meio  cultural  como  articuladora  de  técnicas 

 simples,  com  o  respeito  ao  cotidiano  das  coletividades  através  de  uma  linguagem 

 acessível  a  todos  e  da  utilização  de  instrumentais  locais  [...]  ”.  Viver  durante  estes 

 cinco  dias  com  estas  mulheres,  possibilitou  a  esta  pesquisa  uma  visão  distinta  de 

 suas  problemáticas,  diferente  daquela  que  seria  construída  apenas  ao  receber  as 

 gravações  produzidas  em  campo  por  terceiros.  Pois  este  olhar  reflete  diretamente 

 nos direcionamentos deste estudo. 

 2.6.  Diário  de  campo:  a  relevância  da  pesquisa  participante  na  construção  de 

 um vínculo entre a pesquisadora e as mulheres indígenas 

 A  construção  deste  estudo  só  foi  possível  graças  à  relação  criada  junto  à 

 associação  indigenista  Kanindé,  e  a  associação  indígena  AGIR,  construída  desde 

 2016  pela  pesquisadora.  Assim,  além  de  realizar  a  pesquisa  nos  deslocamos  até  a 

 aldeia Jatobá com o intuito de colaborar com as atividades da assembleia. 

 Saímos  de  Porto  Velho  na  noite  do  dia  31  de  agosto  de  2019.  A  viagem  e  a 
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 pesquisa  de  campo  foram  acompanhadas  por  José  Rodrigues  Ramos  Neto, 

 estagiário  e  fotógrafo  da  Kanindé  e  a  jornalista  Oriane  Verdier  a  trabalho  para  Rádio 

 França  Internacional,  os  quais  se  tornam  indispensáveis  para  a  conclusão  desta 

 pesquisa.  Devido  a  distância  da  aldeia  Jatobá  em  relação  à  capital,  Porto  Velho,  e  as 

 más  condições  da  estrada  que  dá  acesso  à  terra  indígena,  chegamos  apenas  no  dia 

 primeiro durante a noite, fomos recepcionados pelo Cacique Luiz Tupari. 

 O  longo  tempo  de  viagem  nos  permitiu  interagir  com  as  mulheres  que  vinham 

 da  região  de  Ji-Paraná,  rio  Manoel  Correa  (mun.  de  Seringueiras).  Pudemos  assim 

 conhecer  um  pouco  a  respeito  de  suas  realidades  e  de  seus  povos  (Arara  e 

 Puruborá),  bem  como  explicar  um  pouco  sobre  a  pesquisa.  Prontamente,  elas  se 

 dispuseram a colaborar. 

 As  atividades  da  assembleia  iniciaram  no  dia  02  de  setembro  de  2019,  logo 

 pela  manhã  com  o  credenciamento.  A  pesquisadora  Deborah  e  Cleidaiane 

 Migueleno  ficaram  responsáveis  por  auxiliar  nesta  tarefa.  Ainda  pela  manhã  fomos 

 surpreendidos  pela  chegada  do  prefeito  de  Alta  Floresta  d’Oeste,  Sr.  Carlos  Borges 

 da Silva. Este foi convidado a participar de uma roda de conversa com as mulheres. 

 Ao  ser  questionado  a  respeito  dos  impactos  ambientais  e  dos  retrocessos 

 com  relação  aos  povos  indígenas,  simplesmente  desconversou  e  disse  que  as 

 queimadas  eram  ações  naturais  comuns  da  época  de  estiagem  na  Amazônia.  Nara 

 Baré,  primeira  mulher  coordenadora  geral  da  COAIB,  confrontou  ao  elencar  os 

 descasos  do  atual  governo  com  a  questão  ambiental  e  indígena.  Assim,  sem 

 palavras, o prefeito encerrou o debate e alegou ter compromissos em Porto Velho. 

 Devido  a  atrasos  no  ônibus  que  transportava  as  mulheres  que  vinham  de 

 Guajará-Mirim  e  Porto  Velho,  a  abertura  oficial  foi  feita  pela  atual  coordenadora  geral 

 da  AGIR,  Maria  Leonice  Tupari,  Samanta  Tsitsina  Juruna  e  Ivaneide  Bandeira 

 (coordenadora  geral  da  Kanindé).  Os  debates  da  tarde  circularam  a  respeito  das 

 dificuldades  que  as  mulheres  enfrentam  em  suas  terras  com  a  Sra.  Jandira  Keppi 

 (COMIN  -  Conselho  de  Missão  entre  Povos  Indígenas)  e  Nara  Baré.  Durante  toda  a 

 Assembleia  a  dinâmica  circulou  mais  uma  vez  como  roda  de  conversa  ao  invés  de 

 palestra. 

 No  segundo  dia  de  assembleia,  03  de  setembro,  os  debates  circularam  em 

 torno  da  temática  “Violência”,  as  dinâmicas  e  rodas  de  conversa  foram  conduzidas 
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 por  Samanta  e  Ivaneide.  As  mulheres  foram  separadas  em  nove  grupos  que 

 correspondessem  a  seu  tronco  linguístico  ou  as  regiões  das  TI  onde  moram.  Estes 

 grupos  seriam  os  mesmos  em  todas  as  dinâmicas  até  o  fim  da  assembleia.  Assim 

 foram  incumbidas  de  responder  três  perguntas:  Quais  as  violências  que  as  mulheres 

 passam  nas  suas  TIs  e  nas  suas  aldeias?  Qual  a  violência  mais  grave?  Como 

 acabar com esta violência? 

 Como  modo  de  apresentação  da  dinâmica  foi  pedido  que  elas  elaborassem 

 uma  pequena  encenação  para  representar  a  pior  violência  que  seus  povos  sofriam. 

 E  os  resultados  destas  apresentações  iam  ao  encontro  ao  que  esperávamos  quando 

 construímos  este  projeto.  As  apresentações  de  cada  grupo  trouxeram  à  tona 

 violência  sexual,  estupros  infantis,  violência  doméstica,  alcoolismo  e  violência 

 cultural  promovida  pelas  missões  evangélicas.  Cabe  apontar  que  essa  violência 

 muitas vezes vem do invasor, ponto este que discutiremos melhor no  Capítulo V  . 

 As  atividades  da  tarde  do  dia  03  de  setembro  de  2019  foram  voltadas  à 

 gestão  do  território  focadas  em  três  perguntas:  quais  as  prioridades  do  território? 

 Como  fazem  para  preservar  a  cultura?  As  mulheres  participam  das  decisões 

 tomadas  dentro  de  seus  territórios?  Aos  grupos  foram  dados  cerca  de  30  minutos 

 para  discutirem  a  questão.  E  apesar  da  forte  chuva  que  caiu  durante  a  tarde,  os 

 debates seguiram em torno dos principais problemas e sugestões. 

 Em  sua  maioria  os  povos  elencaram  as  prioridades  como  se  fossem 

 recomendações  do  que  precisa  ser  feito,  e  apontaram  as  respostas  para  o  problema. 

 A  demarcação,  ampliação  e  a  proteção  dos  territórios  foram  os  temas  mais 

 abordados  pelos  grupos.  Foi  ainda  discutido  a  respeito  dos  garimpos,  das  grilagens 

 e  frequentes  invasões  de  madeireiros,  de  loteamentos  ilegais  nos  limites  das  TIs,  e 

 das  violações  de  direitos  aos  povos  originários.  Observamos  o  olhar  das  mulheres 

 indígenas  a  respeito  destas  questões,  e  o  poder  de  decisão  delas  varia  de  um  povo 

 para  outro,  questão  que  discutiremos  de  maneira  mais  profunda  ao  longo  dos 

 próximos capítulos. 

 As  conversas  seguiram  durante  a  noite  com  um  momento  intergeracional  para 

 que  a  juventude  indígena,  pudesse  colocar  seus  anseios  e  dificuldades  e  interagir 

 com  os  mais  velhos,  estes  conversaram  sobre  sonhos,  perspectivas  e 

 responsabilidades. 
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 A  última  questão  da  noite  do  dia  03  de  setembro  de  2019  foi  a  respeito  da 

 mineração  em  Terras  Indígenas,  mediada  por  Ivaneide  Bandeira  Cardozo  e  a  Sra. 

 Jandira  Keppi,  assessora  de  projetos  do  COMIN.  Neste  último,  infelizmente  poucas 

 mulheres  se  fizeram  presentes,  e  outras,  como  as  Arara,  ficaram  até  o  final. 

 Expuseram  um  pouco  a  respeito  dos  projetos  que  estão  em  vigor  no  Senado  e  na 

 Câmara  de  Deputados  com  a  finalidade  de  liberar  mineração  ou  qualquer  mudança 

 na  Constituição  Federal  o  que  coloca  em  risco  os  direitos  conquistados  em  1988.  As 

 atividades deste dia foram concluídas às 23h45min. 

 O  último  dia,  04  de  setembro,  foi  dedicado  ao  planejamento  das  atividades  da 

 AGIR  para  o  ano  de  2020  e  também  a  avaliação  da  IV  Assembleia  Ordinária  da 

 AGIR.  A  prestação  de  contas  foi  adiada  devido  a  problemas  com  a  chegada  de 

 Shirlei  Arara  (tesoureira).  Ivaneide  Bandeira  Cardozo  fez  a  leitura  do  documento 

 político  com  as  reivindicações  e  demandas  das  mulheres  durante  a  Assembleia  e 

 aprovada pelas presentes (anexo I). 

 Durante  os  dias  da  assembleia,  José  Neto  Ramos  (estudante  de  Publicidade 

 e  colaborador  da  AGIR  e  da  Kanindé)  ficou  responsável  pela  realização  das 

 fotografias  e  filmagens.  Oriane  Verdier  fez  a  cobertura  integral  dos  debates  em 

 gravações de áudio que foram cedidas a esta pesquisa. 

 Ao  longo  dos  três  dias  de  assembleia,  e  durante  os  deslocamentos,  a 

 pesquisadora  teve  a  oportunidade  de  entrevistar  dez  mulheres  indígenas  lideranças 

 dos  grupos  que  foram  separados  ao  longo  das  dinâmicas  e  rodas  de  conversa.  As 

 entrevistas  foram  realizadas  através  de  um  questionário  semiestruturado  (apêndice 

 I).  Fora  dos  momentos  formais  de  entrevista  com  a  câmera  na  mão,  pudemos 

 conhecer  estas  mulheres,  saber  sobre  seus  anseios  e  dores,  partilhar  da  força  que 

 uma dá a outra neste processo de resistência. 

 Estes  momentos  de  diálogo,  trabalho,  repartiram-se  refeições  e  ao  dormir  e 

 acordar  no  mesmo  ambiente,  todas  juntas  proporcionam  a  esta  pesquisa  um  caráter 

 de  pesquisa  participante.  Pois  como  argumenta  Almeida  Silva  (2010,  p.  49)  “[...]  o 

 estabelecimento  de  relações  entre  o  pesquisador  com  os  divíduos  e  coletivos 

 partilhando  de  suas  vivências  cosmogônicas  e  experiências  socioespaciais  [...]”  finda 

 em um processo de profunda reflexão que seria indispensável a este estudo. 

 2.7 Análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 
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 A metodologia de análise empregada foi o Discurso do Sujeito Coletivo 

 (DSC), este consiste em uma técnica de pesquisa empírica que objetiva o 

 pensamento coletivo nos permite iluminar o campo social pesquisado, e resgata o 

 discurso coletivo em falas individuais (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2012, p. 27). 

 Assim  o  DSC  permite  que  se  resgate  representações  sociais  significativas 

 presentes  na  cultura  e  na  sociedade  de  determinado  espaço.  Por  meio  de 

 entrevistas  individuais  com  questões  abertas  o  DSC  possibilita  o  resgate  do 

 pensamento  como  comportamento  social  internalizado  individualmente,  mas 

 preservado  no  coletivo.  Isto  preserva  o  caráter  qualitativo  da  pesquisa  (OTENIO, 

 2014).  Para  Lefèvre,  et.  al  (2012),  os  conteúdos  reunidos  num  sentido  único  de 

 discurso,  ortografados  em  primeira  pessoa  do  singular,  tem  o  intuito  de  produzir  no 

 leitor o efeito de “coletividade falando” (LEFÈVRE,  et. al  , 2009, p. 11). 

 Quando  falamos  em  Representações  Sociais  quanto  objeto  de  pesquisa, 

 entre  quem  tem  por  intenção  investigar  as  relações  entre  o  particular  e  coletivo, 

 teórico  e  empírico,  síntese  e  análise,  qualitativo  e  quantitativo  faz-se  necessária 

 integração do DSC na abordagem desse estudo (LEFÈVRE,  et. al,  2009). 

 O  DSC  nos  permitiu  organizar  de  maneira  sistemática  as  22  horas  de  áudio 

 cedidas  por  Oriane  Verdier,  bem  como  as  aproximadamente  oito  horas  de  filmagens 

 das  entrevistas  realizadas.  Ainda  que  os  povos  indígenas  sejam  múltiplos,  rico  em 

 culturas  completamente  distintas,  podemos  afirmar  que  os  papéis  de  gênero,  as 

 relações  territoriais,  espaciais  em  locais,  no  que  concerne  a  mulher  indígena 

 demonstram  realidades  bem  semelhantes  entre  si.  Discorreremos  mais  a  respeito  ao 

 longo dos próximos capítulos. 
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 CAPÍTULO III – ASSOCIAÇÃO DE GUERREIRAS INDÍGENAS DE RONDÔNIA: 

 AGIR E O ECOFEMINISMO 

 “Ser indígena hoje é sinônimo de resistência” 
 - Nara Baré 

 Figura 5. Mulheres Uru Eu Wau Wau encenando dinâmica, aldeia Jatobá, TI Rio Branco, IV 
 Assembleia Ordinária Agir, Set. 2019. 

 Foto: José R. Ramos Neto, acervo AGIR, 2019. 
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 O  presente  capítulo  pretende  voltar  por  um  instante  no  diálogo  que  iniciamos 

 acerca  do  aspecto  organizacional  da  mulher  indígena  no  Brasil.  Contudo  este  foca 

 nas  atividades  realizadas  pela  AGIR  no  estado  de  Rondônia.  Abordamos  neste 

 capítulo  quais  são  as  pautas,  objetivos  da  associação,  a  importância  da  AGIR  como 

 espaço  de  discussão  apenas  para  mulheres  e  a  relevância  deste  como  espaço  de 

 emancipação. 

 Aqui  também  buscamos  correlacionar  as  diversas  correntes  feministas 

 existentes  hoje  com  aquele  que  é  feito  por  estas  mulheres.  Uma  abordagem  que  vai 

 um  pouco  além  das  questões  de  gênero  cunhadas  por  diversas  autoras.  E  pode  ser 

 descrito como geracional e ecológico. 

 3.1  A Luta da Associação 

 Podemos  dizer  que  o  objetivo  central  da  AGIR,  entre  outras  pautas,  é 

 sobretudo  acerca  de  empoderamento,  apropriar-se  das  decisões  que  são  tomadas 

 em  seus  territórios,  e  isto  quer  significa  ocupar-se  das  questões  indígenas  que  o 

 envolvem.  Entendemos  o  empoderamento  feminino  como  a  ação  coletiva  de  um 

 determinado  grupo  em  delegar  autoridade  e  emancipação  sobre  os  direitos  civis  de 

 determinada  parcela  da  sociedade.  Como  observamos,  a  AGIR  tem  construído 

 desde  2015  a  promoção  da  participação  destas  mulheres  através  do  conhecimento 

 dos seus direitos dentro da sociedade. 

 Para  Uchida  (2018)  a  luta  da  AGIR  ainda  hoje  pode  ser  caracterizada  como 

 “contra  o  invasor”  ,  que  geralmente  são  garimpeiros,  madeireiros  e  grileiros  que 

 apossam-se  das  terras  e  de  seus  bens  de  modo  ilegal  e  violento.  Em  seu 

 depoimento  ao  jornalista,  Shirlei  Arara  diz  “Eles  destroem  nossas  florestas  e  rios 

 sem  pensar  que  é  de  onde  tiramos  nossa  comida  e  material  para  artesanato,  sem 

 contar  que  levam  bebidas  e  drogas  para  as  Terras  Indígenas”  (UCHIDA,  2018, 

 on-line). 

 De  modo  a  tornar  a  leitura  deste  texto  mais  clara,  podemos  definir  “o  invasor” 

 como  alguém  que  entra  nas  Terras  Indígenas  e  expropria  seus  recursos,  podem  ser: 

 madeireiros,  grileiros,  garimpeiros  e  mineradores,  grandes  conglomerados 

 comerciais,  empresas,  entre  outros.  Sobre  esta  temática  aprofundaremos  no 



 53 
 Capítulo V. 

 De  acordo  com  Ivaneide  Bandeira  Cardozo  em  diálogo  com  Nascimento  Silva 

 e  Alves  (2017),  a  AGIR  surgiu  quando  as  mulheres  perceberam  que  o  movimento 

 indígena  não  lhes  dava  voz.  E  apesar  de  já  existir  articulação  entre  elas,  como  o 

 caso  da  OMIRAM,  o  movimento  era  fraco.  Isto  só  demonstrou  uma  necessidade  de 

 maior organização, para que pudessem de fato lutar pela promoção de seus direitos. 

 Muitos  são  os  desafios  que  a  organização  de  mulheres  de  Rondônia,  dentre 

 esses,  encontra-se  a  resistência  dos  companheiros  quanto  a  participação  delas  na 

 AGIR, segundo Maria Leonice Tupari: 

 [..]Os  homens  precisam  dessa  conversa  para  saber  da  importância  e 
 da  necessidade  dos  projetos  das  mulheres.  Levar  essa  reflexão  a 
 estes  homens  não  é  tarefa  fácil,  pois  o  homem  indígena  não  tem  a 
 vivência  em  sua  cultura,  da  mulher  que  sair  de  casa  para  se  tornar 
 uma  liderança,  de  estudar,  de  se  profissionalizar,  de  se  empoderar. 
 Permitir  essa  abertura  para  as  mulheres  é  difícil  para  uma 
 organização  cultural  onde  o  machismo  ainda  impera,  em  sua  forma 
 simbólica  e  cotidiana  em  seus  costumes,  onde  é  trabalho  da  mulher 
 cuidar  da  casa,  dos  filhos,  do  lar,  de  quando  sair  ter  obrigação  de 
 levar  os  filhos.  Também,  a  falta  do  próprio  conhecimento  delas  a  esse 
 respeito,  de  poder  participar,  saber  que  são  capazes  de  liderar,  de 
 adquirir  novos  conhecimentos.  Por  isso,  muitas  resistem  e  não 
 querem  essa  mudança  pelo  fato  de  não  conhecer,  de  não  saber,  não 
 ter  esclarecimento.  Essa  é  uma  das  grandes  dificuldades  na  questão 
 do  empoderamento  [...].  (MONTEIRO  SANTOS;  NASCIMENTO 
 SILVA, 2020, p. 495) 

 Sacchi  e  Gramkow  (2012)  apontam  em  seus  estudos  que  muitas  vezes  a 

 ocupação  de  liderança  direta  culmina  em  uma  sobrecarga  para  estas  mulheres,  pois 

 além  de  assumir  este  papel  de  líder,  também  acumulam  as  tarefas  domésticas  e 

 comunitárias.  Outro  grande  problema  das  agências  femininas  são  as  dificuldades  de 

 articulação  entre  elas,  devido  às  dificuldades  logísticas  para  organizar  as  reuniões, 

 como  alimentação,  aquisição  de  recursos,  transporte  e  a  comunicação.  Fato  este 

 que foi levantado na assembleia pela coordenadora Maria Leonice. 

 Dentre  os  principais  objetivos  da  AGIR  estão:  o  empoderamento  e  a 

 capacitação  das  mulheres  indígenas  no  que  concerne  a  seus  lugares  de  direito, 

 dentro  e  fora  das  Terras  Indígenas,  a  inserção  de  políticas  públicas  direcionada  a 

 elas  nas  comunidades,  na  gestão  de  seus  territórios,  na  educação,  na  saúde 

 feminina,  alimentação  tradicional  e  produção  artesanal  (MONTEIRO  SANTOS; 

 NASCIMENTO SILVA, 2020). 

 O  feminismo  indígena  difere  dos  outros  feminismos  uma  vez  que  elas,  não 
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 buscam  ser  protagonistas  de  suas  histórias  (SACCHI;  GRAMKOW,  2012;  SACCHI 

 2014;  VIEIRA,  2017),  o  que  para  Maria  Leonice  Tupari  “as  indígenas  têm  um  modo 

 de luta que pensa nos maridos, nos filhos, em toda a comunidade”. 

 Ao  longo  das  rodas  de  conversa  e  entrevistas  notamos  a  importância  do 

 espaço  de  discussão  da  AGIR.  Muitas  mulheres  relataram  que  a  partir  deste  espaço 

 de  convivência  se  empoderam  e  passaram  a  participar  mais  ativamente  da  vida 

 política dentro de suas comunidades. 

 Jane  Arara,  Gleiciane  Kaxarari,  Arlinda  Makurap  Canoé,  Cleidaiane 

 Migueleno,  Dolores  Oro  At,  Rosilene  Sakurabiat,  Elieth  de  Souza  Puruborá,  Shirlei 

 Arara,  foram  as  entrevistadas  que  acompanham  a  AGIR  desde  o  primeiro  ou 

 segundo  ano  de  criação.  Durante  as  entrevistas  nos  dias  em  que  se  desenvolveu  a 

 Assembleia  Ordinária  da  AGIR,  apontaram  a  importância  do  espaço  da  assembleia, 

 eventos e ações como os cursos de formação. 

 De  modo  geral,  narram  como  eram  tímidas  dentro  de  suas  comunidades  e 

 como  a  partir  do  ingresso  na  associação  passaram  a  ter  mais  voz  e  participação 

 pública.  Para  muitas  delas  a  participação  antes  de  se  tornarem  associadas  era  feita 

 no  âmbito  familiar,  em  conversas  com  os  pais  e  maridos.  E  hoje,  apontam  que  são 

 mais ouvidas que no passado. 

 Outro  ponto  importante  das  agências  femininas  é  que  elas  funcionam  como 

 espaços  onde  as  mulheres  têm  abertura  para  falar  acerca  de  suas  dores  e  seus 

 problemas.  Em  especial  sobre  como  solucionar  casos  de  violência  que  ocorrem 

 dentro  das  aldeias.  Em  muitos  casos  de  violações  aos  direitos  das  mulheres,  os 

 homens costumam se proteger, de modo que dificultam que elas os denunciem. 

 3.1.1  Gênero e as mulheres indígenas 

 Durante  a  entrevista  com  Nara  Baré  (coordenadora  geral  da  COAIB),  no  dia 

 03  de  setembro  de  2019,  observamos  que  a  questão  do  feminismo  indígena  vai 

 muito  além  das  questões  de  gênero,  no  qual  o  papel  tradicional  da  mulher  tem  muita 

 relevância.  A  entrevistada  ainda  aponta  que  num  primeiro  olhar  parece  que  não 

 fazem  política,  no  entanto,  exercem  o  papel  de  decisão  dentro  de  seus  lares, 

 conversam  e  interagem  com  seus  maridos  e  filhos,  assim,  falar  de  gênero  é  isto. 

 Hoje  esses  papéis  tradicionais  se  remontam  e  se  reconfiguram,  em  especial  com  a 
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 saída delas de seus lares para fazer política. 

 Para  Sacchi  e  Gramkow  (2012,  p.  18)  essa  discussão  coloca  em  pauta  a 

 relação  entre  as  mulheres  indígenas  e  o  meio  não  indígena,  meio  este  que  abarca 

 desde  a  sociedade  civil  às  instituições.  “  A  construção  das  identidades  das  mulheres 

 indígenas  as  coloca  na  posição  de  ter  que  preservar  os  valores  tradicionais  e  afirmar 

 sua  tradição  étnica,  ao  mesmo  tempo  em  que  têm  de  lutar  contra  as  desigualdades 

 específicas  de  seu  gênero”  .  Isto  implica  em  um  feminismo  que  vai  além  das 

 questões de gênero. 

 Muitas  delas  entram  no  feminismo,  na  política  e  no  ativismo  como  mulheres  e 

 mães.  Pois  de  maneira  direta  são  responsáveis  pela  educação  e  criação  dos  mais 

 jovens,  e  em  muitos  casos  pelo  bem  estar  e  segurança  dos  mais  idosos.  Assim, 

 suas  pautas  tendem  buscar  pelo  bem  estar  coletivo  e  uma  seguridade 

 socioeconômica,  de  um  modo  sustentável.  “  Sua  ‘igualdade’  política  é  conquistada 

 quando  podem  preservar  sua  identidade  feminina  tradicional,  priorizando,  em  seu 

 trabalho, o bem comunitário  ” (SACCHI; GRAMKOW, 2012,  p.19). 

 As  argumentações  delas  em  muito  vai  ao  encontro  ao  que  Ortolan  Matos 

 (2012)  nos  mostra  com  relação  às  mulheres  Sateré-Mawé,  que  as  indígenas  não 

 estiveram  em  nenhum  momento  excluídas  dos  espaços  etnopolíticos,  seja  nas 

 interações  entre  seu  povo,  outros  grupos  ou  agentes  não  indígenas  em  contato.  Se 

 torna  ilusório  pensar  que  a  participação  política  delas  mulheres  é  recente.  Na  cultura 

 Sateré-Mawé,  por  exemplo,  como  papel  de  protagonista  no  espaço  de  poder  e 

 criação  ao  longo  das  cerimônias  ritualísticas  (ORTOLAN  MATOS,  2012).  Ou  em 

 relações  de  disputas  socioterritoriais,  como  no  caso  da  etnopolítica  Kaingang, 

 descrita por Rocha (2012). 

 Nara  ainda  aponta  que  as  bandeiras  dos  movimentos  sociais  hoje  estão  mais 

 voltadas  aos  partidos  do  que  as  causas  coletivas.  Então  a  importância  dos 

 movimentos  sociais  se  unirem  em  uma  pauta  única  que  priorize  todas  estas 

 necessidades, para que enfim possamos enfim avançar na conquista por direitos. 

 É  impossível  deixar  de  correlacionar  a  luta  das  indígenas  com  a  das  mulheres 

 negras.  Davis  (2016  [1982])  nos  mostra  que  antes  mesmo  da  criação  do  conceito  de 

 interseccionalidade  para  o  feminismo  proposto  diversas  estudiosas  como  Kimberlé 

 Crenshaw,  Leslie  Mccall,  e  Judith  Butler,  por  exemplo,  já  existia  a  urgência  de  ir  além 
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 do  gênero.  Davis  (2016  [1982])  salienta  a  importância  de  abordar  raça  e  classe 4

 como  fatores  de  opressão  para  elas.  Visto  que  o  racismo  também  se  faz  presente  no 

 cotidiano das indígenas. 

 Para  além  de  etnicidades  e  classes  sociais,  as  mulheres  indígenas  nos 

 mostram  que  o  movimento  feminista  tem  que  abarcar  as  questões  tradicionais- 

 culturais,  as  questões  ambientais  e  etnopolíticas  (MONTEIRO  SANTOS; 

 NASCIMENTO  SILVA,  2020)..  No  próximo  tópico  discorremos  um  pouco  mais  sobre 

 as correntes feministas com relação a suas especificidades e pontos em comum. 

 3.2  Feminismos em comum 

 A  palavra  “  feminismo  ”  ainda  gera  estranheza  na  sociedade  ocidental,  em 

 especial  no  Brasil  em  que  vivemos.  Para  Tiburi  (2018,  p.7)  “é  uma  destas  palavras 

 odiadas  e  amadas  em  intensidades  diferentes.  Assim  como  há  quem  simplesmente 

 rejeite a questão feminista, há quem se entregue a ela imediatamente”. 

 Quando  nós  nos  definimos  “  feministas  ”  ainda  há  certos  estigmas  de  uma 

 mulher  histérica  e  revoltada  com  o  mundo  e  que  odeia  homens.  Adichie  (2014,  p.  49) 

 nos  dá  a  perfeita  definição  do  que  é  sê-lo,  é  apenas  “  uma  pessoa  que  acredita  na 

 igualdade  social,  política  e  econômica  entre  os  sexos  ”,  e  que  assume  a  existência 

 atual  de  um  problema  de  gênero  e  se  dispõem  a  resolvê-lo  com  o  fim  de  melhorar  a 

 sociedade. 

 Este  tópico  não  pretende  desenvolver-se  a  respeito  das  diversas,  e  por  vezes 

 divergentes  (em  alguns  aspectos),  linhas  teóricas  do  feminismo,  ou  ainda,  traçar 

 uma  linha  sobre  o  histórico  de  suas  ondas.  O  objetivo  aqui  é  discutir  como  o 

 feminismo  indígena  conversa  com  os  demais  tanto  no  que  converge,  quanto  no  que 

 diverge entre suas vertentes. Nossos feminismos em comum. 

 É  complicado  falar  sobre  feminismo  indígena  devido  à  escassez  de  materiais 

 de  referência  que  abordam  a  temática  tanto  filosoficamente  quanto  na  questão  do 

 ativismo.  Podemos  então,  criar  aproximações  entre  as  linhas  teóricas  já  existentes, 

 como é o caso do feminismo interseccional e o ecofeminismo. 

 Para  Sacchi  e  Gramkow  (2012)  o  discurso  feminista  indígena  vai  na 

 contramão  do  tradicional  de  gênero.  Isto  se  deve  porque  as  mulheres  indígenas 

 4  Mantemos a terminologia “raça” no texto pois é o  que melhor dialoga com a tradução do texto de Davis. 



 57 
 propõem  a  valorização  de  suas  culturas.  O  que  não  significa  repúdio  às  demais 

 manifestações  culturais,  visto  que  acabam  por  inserir  outros  valores  e  posturas 

 quando  utilizam  estratégias  e  recursos  para  lutar  por  suas  demandas  e  adquirir 

 direitos. 

 3.2.1  Feminismo Interseccional e Ecofeminismo 

 O  feminismo  interseccional  como  abordado  anteriormente  pode  ser  definido 

 como  aquele  que  congrega  uma  ou  mais  pautas  que  vão  além  do  gênero  como  fator 

 de  opressão.  Crenshaw  (1989;  2004)  e  Davis  (2016  [1982])  propõem  uma  crítica  ao 

 feminismo  que  era  sustentado  apenas  pelos  pilares  das  questões  de  gênero,  ao 

 passo  que  as  brancas  lutavam  pelo  direito  ao  voto  e  ao  trabalho  fora  do  âmbito 

 doméstico,  as  negras  já  trabalhavam  fora  de  seus  domicílios,  cuidando  em  muitos 

 casos  dos  filhos  e  famílias  das  mulheres  brancas.  Os  primeiros  movimentos  tinham 

 um  foco  exclusivo  nas  mulheres  brancas  e  ricas,  e  esquece-se  completamente  das 

 mulheres negras e proletárias. 

 Quando  os  homens  negros  conquistaram  o  direito  ao  voto,  antes  das 

 mulheres  em  geral,  as  mulheres  brancas  se  revoltaram.  Já  as  mulheres  negras 

 comemoravam  já  que  entendiam  aquilo  como  uma  conquista  coletiva  (DAVIS,  2016 

 [1982]).  Assim  como  muitas  indígenas  se  sentiam  representadas  ao  encontrar  os 

 homens  em  posições  de  prestígio  e  destaque.  Fato  que  mudou,  de  certo  modo  para 

 as  indígenas  de  Rondônia,  quando  estes  homens  passaram  a  ser  cooptados  por 

 invasores,  e  começaram  a  abandonar  suas  esposas  e  famílias  tradicionais,  pois  nem 

 todas estas conquistas eram coletivas, algumas eram voltadas apenas aos homens. 

 Para  Akotirene  (2019)  a  interseccionalidade  nos  dá  a  instrumentalidade 

 teórico-  metodológica  para  compreendermos  a  inseparabilidade  do  sistema 

 capitalista,  racista  e  cisheteronormativo  em  que  as  mulheres  negras,  latinas  e 

 indígenas  estão  submetidas.  Para  as  presentes  na  assembleia  da  AGIR,  o  racismo 

 foi  um  assunto  constante,  e  que  muitas  vezes  não  é  visto  como  o  mesmo  sofrido  por 

 pessoas  negras.  Assim  preferimos  tratar  o  feminismo  indígena  pelo  viés 

 interseccional. 

 Do  mesmo  modo  do  feminismo  interseccional  as  mulheres  indígenas  têm  a 

 visão  da  conquista  coletiva.  Em  um  movimento  que  prioriza  outras  pautas  além  das 

 opressões  de  gênero.  No  contexto  do  indígena  elas  buscam  por:  (1)  manutenção  de 
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 seus  territórios  tradicionais;  (2)  demarcação  de  suas  terras  ancestrais  ainda  não 

 demarcadas;  (3)  preservação  de  suas  culturas  e  modo  de  vida  tradicionais.  Estas 

 questões  estão  intimamente  ligadas  a  sua  relação  com  a  terra  e  a  floresta  onde 

 vivem. 

 A  perspectiva  do  ecofeminismo  leva  em  consideração  a  opressão  do 

 capitalismo  sobre  as  mulheres  e  sobre  a  natureza.  Consoante  a  Sliprandi  (2000) 

 esta  corrente  trabalha  com  mulheres  dentro  do  movimento  ambientalista  que  surge 

 através de iniciativas feministas. 

 Assim,  o  feminismo  indígena,  além  de  conversar  com  o  feminismo 

 interseccional,  também  conversa  com  o  ecofeminismo.  A  AGIR  engloba  uma  das 

 quatro  facetas  do  ecofeminismo,  que  seria,  segundo  Castro  e  Abramovay  (2005, 

 p.90),  como  aquele  “  feminismo  que  nasce  com  uma  perspectiva  ecológica  ”.  E  é 

 nestes moldes que nasce o feminismo da AGIR, o qual discorremos a seguir. 

 3.3  O feminismo da AGIR 

 Antes  de  nos  aprofundarmos  nas  bases  feministas  da  AGIR  precisamos 

 recordar  de  sua  missão,  que  pelo  seu  Estatuto  é:  “Fortalecer  a  autonomia  das 

 mulheres  indígenas,  assim  como  fortalecer  a  luta  pelos  direitos,  saúde,  educação, 

 sustentabilidade  e  demais  direitos  sociais,  por  meio  do  acesso  às  informações  e 

 debates  que  possam  subsidiar  as  suas  reivindicações  e  o  empoderamento  de  luta 

 coletiva”.  E  sua  visão  é  a  de  “Promover  o  empoderamento  das  mulheres  indígenas  e 

 sua participação no movimento indígena regional, estadual, nacional e internacional”. 

 Somados  aos  objetivos  presentes  em  seu  regimento  podemos  observar  uma 

 perspectiva  que  abrange  ao  ecofeminismo  e  ao  feminismo  interseccional  indígena, 

 devido  suas  especificidades.  Dos  quinze  objetivos  descritos  no  documento,  os 

 seguintes podem exemplificar bem o que abordamos: 

 I.  Fortalecer a rede de articulação de mulheres indígenas; 

 II.  Promover a formação e a informação das mulheres indígenas de 
 Rondônia para construção da autodeterminação dos povos indígenas; 
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 III.  Promover  o  empoderamento  das  mulheres  indígenas  e  sua 
 participação  no  movimento  indígena,  e  nos  espaços  de  tomada  de  decisão  a 
 nível municipal, estadual, nacional e internacional; 

 V.  Defender a igualdade de gênero nas aldeias e nas cidades; 

 VI.  Fortalecer o reconhecimento e a valorização das mulheres indígenas; 

 VIII.  Defender o território e a demarcação das Terras Indígenas e seu 
 uso sustentável; 

 IX.  Fortalecer  através  de  parcerias  o  desenvolvimento  sustentável  nas 
 Terras  Indígenas,  incentivando  a  participação  das  mulheres  indígenas  na 
 sua gestão territorial e ambiental; 

 XI.  Buscar  mercado  justo  e  solidário  para  o  artesanato  e  para  os 
 demais produtos da sociodiversidade indígena; 

 XII.  Apoiar  e  buscar  viabilidade  de  recursos  financeiros  para  projetos 
 das mulheres indígenas (ESTATUTO AGIR, 2017). 

 Quando  discorr  emos  em  fortalecer  a  rede  de  articulação  entre  mulheres  e 

 promover  igualdade  de  gênero,  referimos  na  essência  do  que  conhecemos  como 

 feminismo  clássico.  Mas  ao  fazermos  recortes  étnicos  e  sociais  notamos  que  a  luta 

 da  AGIR  é  tanto  por  emancipação  feminina,  quanto  com  relação  a  preservação 

 cultural  e  ambiental  de  seus  territórios.  Conquistar  o  empoderamento  e  a 

 emancipação  passa  por  criar  estratégias  que  visem  o  cumprimento  destes  objetivos 

 citados, o que apesar das dificuldades elas estão a conseguir. 

 Um  exemplo  da  busca  de  emancipação  financeira  das  mulheres 

 associativadas  à  AGIR  são  as  oficinas  de  venda  de  artesanato  em  parceria  com  a 

 Tucum  Brasil,  organização  que  busca  promover  a  arte  das  populações  indígenas 

 brasileiras,  que  ofereceu  um  curso  de  comercialização  desses  produtos,  logo  após  a 

 Assembleia  ,  local  de  realização  das  entrevistas  desta  pesquisa.  Como  fruto  dessas 

 parcerias  a  AGIR  consegue  comprar  a  produção  das  associadas  e  revender  na 

 cidade  de  Cacoal-RO  onde  montaram  uma  loja  física  que  atualmente  funciona  na 

 sede da Associação Metareilá do Povo Indígena Paiter Suruí. 

 3.4  A visão ecológica do feminismo indígena 

 Durante  as  entrevistas  observamos  que  a  relação  destas  mulheres  é  bem 

 diferente  da  relação  do  indígena  com  o  ambiente.  Ao  questionarmos  “  você  considera 

 que  a  relação  da  mulher  indígena  com  a  natureza  é  menos  predatória  que  a  do 
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 homem?  ”  as  respostas  foram  um  “sim”  unânime.  Ao  aprofundarmos  este 

 questionamento,  ao  perguntar  o  “por  que”  elas  consideram  eles  mais  predadores  e 

 menos  ligados  à  terra,  as  respostas  também  caminharam  no  mesmo  sentido:  “os 

 homens  não  pensam  no  futuro,  eles  pensam  no  aqui  e  no  agora  e  em  ganhar 

 dinheiro. Já as mulheres pensam na terra para o uso dos filhos no futuro”  . 

 Gandhi  (2018)  nos  lembra  que  o  ecofeminismo  em  sua  essência  reconhece  a 

 existência  dos  fatores  de  opressão  legados  pelo  capitalismo  e  pela  luta  de  classes, 

 expostos  doravante  pelas  feministas  socialistas,  mas  faz  uma  crítica  com  relação  a 

 ausência do discurso ambientalistas neste movimento. 

 O  ecofeminismo  apresenta  uma  série  de  vertentes,  para  Gandhi  (2018) 

 ecofeminismo  espiritualista  que  considera  a  ligação  mulher-natureza  como  algo 

 espiritual.  O  ecofeminismo  mundano,  que  possui  uma  abordagem  mais  prática,  inclui 

 os  homens  em  suas  ações.  Há  a  corrente  chamada  de  ecofeminismo  social- 

 construtivista  que  minimizam  a  ligação  mulher-natureza  pois  acredita  que  esta  visão 

 tem  um  quê  de  ideológico  e  socialmente  reforçado  em  que  o  homem  representa  a 

 cultura  e  a  mulher  executa  os  papéis  reprodutivos  para  esta  vertente  “  os  homens 

 devem  trazer  a  cultura  à  natureza  e  as  mulheres  devem  levar  a  natureza  à  cultura  ” 

 (p. 63). 

 Há  ainda  as  ecofeministas  transformativas  que  pregam  que  mulheres  são 

 não-  violentas  por  natureza  e  tem  mais  similaridades  que  diferenças  quando  o 

 assunto  é  lutar  pela  manutenção  dos  ecossistemas  e  a  destruição  dos  sistemas  de 

 opressão  capitalistas  e  patriarcais.  Para  as  transformativas  “  homens  e  mulheres 

 deveriam  cultivar  virtudes  femininas  tradicionais  (o  cuidar,  a  compaixão,  o  carinho)  e 

 se  engajar  na  produção  de  subsistência,  porque  só  uma  sociedade  como  esta  pode 

 conseguir  viver  em  paz  com  a  natureza,  garantir  a  paz  entre  as  nações,  gerações, 

 homens e mulheres  " (GANDHI, 2018, p. 64). 

 Ainda  para  Gandhi  (2018,  p.  62)  “  Feminismo  e  ecologia  são  a  revolta  da 

 natureza  contra  a  dominação  humana.  Pedem  que  repensemos  a  relação  entre  a 

 humanidade  e  o  resto  da  natureza,  incluindo  nós  mesmos,  enquanto  seres  naturais  e 

 incorporados  ”.  O  movimento  indígena  feito  pelas  mulheres  da  AGIR  entrevistadas 

 caminha  por  grande  parte  das  correntes  citadas  acima,  com  exceção  da  social- 

 construtivista. 
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 Isto  se  dá  pela  união  entre  as  correntes  espiritualista  e  mundana,  e  leva  em 

 conta  o  caráter  tradicional  do  papel  da  mulher  em  suas  comunidades,  bem  como 

 buscam  o  diálogo  para  resolver  os  problemas  de  suas  terras  de  um  modo 

 não-violento.  As  mulheres  indígenas  se  veem  como  parte  de  um  todo  dos  seus  territórios, 

 pois  seus  territórios  são  seu  corpo  e  seu  espírito.  Assim  a  revolta  da  natureza  é  a  sua 

 revolta. E a destruição da floresta é a destruição de suas vidas. 
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 CAPÍTULO IV – AS LIGAÇÕES ENTRE TERRITÓRIO, CORPO-ESPÍRITO E AS 

 GUERREIRAS INDÍGENAS 

 “Somos  índios,  resistimos  a  500  anos. 
 Fico  preocupado  é  se  os  brancos  vão 
 resistir” 
 – Ailton Krenak 

 Figura 6.  Mulher Indígena Amamentando durante a I  Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, 
 Brasília, Ago. 2019. 

 Fonte: Acervo APIB, 2019. 
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 No  presente  capítulo  abordamos  as  questões  da  problemática  indígena  e 

 ambiental,  com  o  intuito  de  contextualizar  passado,  presente  e  as  perspectivas 

 ambientais  de  seus  territórios.  Para  tal,  inicialmente  faremos  um  breve  apanhado 

 histórico  sobre  o  impacto  da  colonização  europeia  aos  povos  originários  no  Brasil  e 

 na Amazônia, e consequentemente como isto se reflete no estado de Rondônia. 

 Para  que  possamos  apontar  as  relações  causais  do  passado  que  se 

 espelham  no  presente  destes  povos,  e  onde  estão  as  mulheres  indígenas  destas 

 histórias.  Também  falaremos  a  respeito  das  propostas  de  emenda  à  Constituição 

 que  tentam  retirar  direitos  conquistados  por  estes  povos,  e  aquelas  que  lutam  no 

 âmbito nacional contra o retrocesso destas leis. 

 A  segunda  discussão  voltaremos  à  Rondônia:  a)  buscamos  entender  um 

 pouco  a  respeito  das  Terras  Indígenas  que  compõem  o  Estado;  b)  as  questões  de 

 demarcação  territorial  rondoniense  na  visão  das  mulheres  que  compõem  a  AGIR;  c). 

 suas  perspectivas  frente  à  questão  das  queimadas  referentes  ao  “Dia  do  Fogo”  em 

 2019. 

 4.1  A problemática da questão indígena e ambiental no Brasil e na Amazônia 

 A  primeira  frase  dita  no  documentário  Guerras  do  Brasil.doc  dirigido  por  Luiz 

 Bolognesi  (2019)  foi  proferida  por  Ailton  Krenak  “  O  Brasil  não  existia,  o  Brasil  foi  uma 

 invenção.  E  a  invenção  do  Brasil  nasce  justamente  da  invasão  ”.  Para  Krenak  estas 

 invasões  foram  iniciadas  pelos  portugueses  e  espanhóis  e  continuada  por 

 holandeses  e  franceses,  assim,  é  triste  constatar  que  este  processo  prossegue  nos 

 dias de hoje. 

 Ainda  neste  documentário  Sônia  Guajajara  nos  lembra  que  no  Brasil  os 

 indígenas  vivem  em  uma  batalha  constante  e  nas  palavras  dela  “  é  a  guerra  que  a 

 gente  vive  para  ter  nossos  direitos  garantidos,  é  a  guerra  que  a  gente  enfrenta  para 

 manter  a  nossa  cultura,  é  a  guerra  que  a  gente  enfrenta  contra  os  madeireiros.  A 

 gente diz guerreiro porque é uma palavra que vem de guerra mesmo  ”. 

 Toda  esta  violência  sistemática  ocorre  contra  os  povos  indígenas  desde  o 

 período  colonial.  Contudo  não  podemos  dizer  que  há  um  fim  hoje.  Para  entender 

 como  esse  processo  se  perpetua  até  aos  nosso  dias  é  necessário  que  remontemos 
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 a nossa história com uma visão decolonial de nosso passado. 

 O  discurso  decolonial  faz-se  fundamental  pois  nossa  história  foi  contada  sob  a 

 ótica  do  colonizador.  Assim,  falamos  em  “descobrimento  do  Brasil”,  na  conquista  de 

 um  território  despovoado,  sem  culturas.  Ou  entendemos  ainda  a  América  em  1492 

 como  um  paraíso  virgem,  onde  humano  e  natureza  não  haviam  interagido  neste 

 território, o que nos denota a ideia de terra intocada. 

 4.1.1  A violência da colonização 

 Não  há  consenso  entre  os  pesquisadores  sobre  a  partir  de  quando  os  povos 

 originários  iniciaram  a  ocupação  do  continente  Americano  que  pode  ter  ocorrido 

 entre  12  e  35  mil  de  anos.  Não  sabemos  ao  certo  se  houve  uma  única  migração  ou 

 mais  destas  pessoas.  E  também  não  temos  uma  ideia  clara  de  quantas  pessoas 

 existiam  neste  continente  antes  de  1942.  O  que  existe  são  teorias,  porém  não  uma 

 concordância (CARNEIRO DA CUNHA, 2012). 

 A  história  contada  pelo  viés  colonialista,  que  interpreta  erroneamente  os 

 preceitos  da  Teoria  da  Evolução  de  Charles  Darwin,  considerava  as  populações 

 indígenas  do  Brasil  como  fósseis  vivos,  de  civilizações  primitivas,  “na  infância”  e  por 

 isto  nã  o  possuíam  história  (CARNEIRO  DA  CUNHA,  2012).  Esta  visão  distorcida  e 

 arrogante  do  homem  branco  nos  impediu  por  séculos  de  conhecer  a  história  desses 

 povos  e de construir um outro tipo de experiência  social neste país. 

 Para  os  pesquisadores  adeptos  da  teoria  “primitivista”,  para  os  povos 

 indígenas  apenas  existia  o  presente  etnográfico.  Com  isto  eles  acreditavam  que 

 apenas  sociedades  como  o  império  andino  eram  dotadas  de  cultura  e  estratificação 

 social  “porque  nos  agrada  a  ilusão  de  sociedades  virgens,  somos  tentados  a  pensar 

 que  as  sociedades  indígenas  de  agora  são  a  imagem  do  que  foi  o  Brasil 

 pré-cabralino” (CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p. 81). 

 O  Handbook  of  South  American  Indians  (Guia  dos  Índios  Sul-americanos) 

 proposto  por  Steward  em  1940  e  apresentado  por  Fausto  (2000),  citava  quatro 

 grandes  tipos  de  sociedades  na  América  do  Sul,  estas  eram  hierarquizadas  ao 

 considerar  o  ápice  da  civilidade  no  Império  Inca,  o  qual  julgava  o  mais  complexo, 

 com castas estratificadas e um alto grau de organização política. 
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 Abaixo  dos  povos  Andinos  estavam  os  da  região  circuncaribenha  que 

 apresentavam  um  nível  de  organização  social  baseado  em  laços  sanguíneos.  Abaixo 

 deles  estavam  aqueles  que  habitavam  a  floresta  Amazônica,  e  se  mantinham  fixos 

 em  suas  aldeias  graças  às  práticas  como  produção  de  roças  e  a  coivara,  e  não  se 

 desenvolviam  graças  à  limitação  de  recursos,  e  mantinham-se  as  margens  dos  rios. 

 E  por  fim,  no  "estrato  inferior"  que  habitavam  o  Centro-Sul  do  Brasil,  estavam  os 

 considerados  marginais,  um  conjunto  de  sociedades  heterogêneas  de  caçadores- 

 coletores que eram nômades (FAUSTO, 2000). 

 Ainda  para  este  autor,  a  ideia  extremamente  difundida  faz  com  que  nós 

 ignoramos  que  desde  o  quarto  milênio  antes  da  Era  Comum,  existiam  interações 

 importantes  entre  os  Andes,  a  Costa  do  Pacífico,  e  a  Floresta  Tropical,  em  todos  os 

 sentidos, o que possibilita a difusão de ideias de técnicas dos Andes para a Floresta. 

 Assim,  estas  ideias  se  esquecem  que  haviam  dinâmicas  entre  os  povos  pré- 

 coloniais.  “[...]  Os  sistemas  sociais  indígenas  existentes  às  vésperas  da  conquista 

 não  estavam  isolados,  mas  articulados  local  e  regionalmente  [...]”  (FAUSTO,  2000,  p. 

 8).  O  comércio  unia  regiões  vastas.  Assim  como  as  guerras  e  as  migrações 

 movimentavam estas populações de um modo bem mais intenso do que vemos hoje. 

 Atualmente  a  visão  proposta  por  Steward  tente  a  ser  substituída  pelo  modelo 

 de  Lathrap,  que  entende  a  região  da  várzea  do  Amazonas  como  um  grande  polo  de 

 desenvolvimento  cultural,  que  fomentou  a  criação  de  impérios,  análogo  ao  Inca,  e 

 que  "a  combinação  de  um  ambiente  rico  e  ao  mesmo  tempo  restrito  funcionaria 

 como  uma  espécie  de  coração,  bombeando  população  e  cultura  para  outras  áreas 

 do  continente"  (FAUSTO,  2000,  p.  31).  Hoje  sabemos,  diferente  do  que  supunha 

 Steward,  que  não  há  limitação  à  produção  agrícola  nem  a  escassez  de  proteína 

 animal,  assim  não  existem  impedimentos  à  fixação  territorial.  Assim,  estima-se  que  a 

 população  na  calha  amazônica  era  de  cerca  de  1,5  milhão  de  pessoas  antes  do 

 contato. Constituiam-se populações estratificadas e culturalmente bem diversas. 

 [...]  A  Amazônia,  não  só  na  sua  várzea  mas  em  várias  áreas  de  terra  firme, 
 foi  povoada  durante  longo  tempo  por  populosas  sociedades,  sedentárias  e 
 possivelmente  estratificadas,  e  essas  sociedades  são  autóctones,  ou  seja, 
 não  se  explicam  como  o  resultado  da  difusão  de  culturas  andinas  mais 
 “avançadas”.  As  sociedades  indígenas  de  hoje  não  são  portanto  o  produto 
 da  natureza,  antes  suas  relações  com  o  meio  ambiente  são  mediatizadas 



 66 
 pela história [...] (CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p. 108). 

 Assim,  podemos  dizer  que  a  ideia  colonialista  enraizada  a  partir  do  século  XIX 

 de  um  continente  inabitado,  caí  por  terra.  Para  Carneiro  da  Cunha  (2012),  povos 

 indígenas  originários  do  Brasil  desapareceram  em  decorrência  de  processos 

 complexos  que  podem  ser  reduzidos  a  dois  fatores:  ganância  e  ambição,  os  quais 

 nos  acostumamos  a  chamar  de  capitalismo  mercantil.  “[...]  Motivos  mesquinhos  e 

 não  uma  deliberada  política  de  extermínio  conseguiram  esse  resultado  espantoso  de 

 reduzir  uma  população  que  estava  na  casa  dos  milhões  em  1500  aos  pouco  mais  de 

 800  mil  índios  que  hoje  habitam  o  Brasil  [...]”  (CARNEIRO  DA  CUNHA,  2012,  p. 

 116). 

 A  política  nefasta  praticada  por  missionários  com  objetivo  de  conversão 

 destas  populações  de  modo  violento,  bandeirantes  em  busca  de  drogas  do  sertão  e 

 colonos  que  invadiam  e  fixaram-se  nas  áreas  indígenas  que  concentram  essas 

 populações  em  regiões  com  alta  densidade  populacional.  A  escravização  à  exaustão 

 destes  povos,  o  fomento  de  guerras  entre  eles,  e  acompanhada  das  guerras  a  fome 

 reduziu  cerca  de  95%  da  população  das  Américas.  Avalia-se  que  antes  da  chegada 

 dos  colonizadores  europeus  haviam  entre  60  e  80  milhões  de  pessoas  nas  Américas 

 (FAUSTO, 2000; CARNEIRO DA CUNHA, 2012). 

 As  pandemias  estimuladas  pelos  colonos  durante  as  guerras  da  conquista 

 que  podem  ser  entendidas  também  como  guerras  biológicas.  Visto  que  os  agentes 

 infecciosos  que  foram  disseminados  como  varíola,  gripe  e  peste  bubônica 

 contribuíram  para  o  extermínio  e  em  muitos  casos  as  contaminações  eram  feitas  de 

 modo  proposital.  Pode-se  dizer  que  a  colonização  como  foi  realizada  no  Brasil  e  nas 

 Américas  foi  o  maior  holocausto  já  registrado  na  história  da  humanidade.  Assim 

 podemos  dizer  que  não  se  descobriu  a  América,  invadiu-a  (FAUSTO,  2000; 

 CARNEIRO DA CUNHA, 2012, AMADO; 2019). 

 A  colonização  na  região  amazônica  ocorreu  de  um  modo  diferente  do  centro 

 sul.  Pelo  menos,  durante  os  quatro  primeiros  séculos  da  colonização  no  Brasil,  este 

 território  ficou  praticamente  esquecido.  O  homem  branco  praticamente  não  causou 

 pressões  que  transformassem  o  modo  de  vida  local.  Contudo,  esta  conjuntura  se 

 modificou  com  a  expansão  do  modelo  de  produção  capitalista  no  século  XIX  e  a 

 necessidade  de  uma  nova  matéria  prima  encontrada  na  Amazônia:  a  borracha 

 (ALMEIDA SILVA,  et. al  , 2010) . 
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 Ainda  consoante  a  Almeida  Silva  (  et.  al,  2010),  após  o  declínio  da  produção 

 cafeeira  no  sudeste  brasileiro,  o  Estado  passou  a  voltar  sua  atenção  para  a 

 Amazônia.  A  produção  de  borracha  se  tornou  o  novo  sustentáculo  da  economia  do 

 país,  em  especial  no  período  da  II  Guerra  Mundial.  Com  o  intuito  de  consolidar  essa 

 produção  e  exploração,  uma  das  estratégias  do  Governo  Federal  foi  o  incentivo  da 

 migração  de  nordestinos,  em  especial  do  Ceará  para  suprir  a  carência  de  mão  de 

 obra na região. 

 Neste  contexto,  e  nas  literaturas  não  existem  muitos  registros  que  situem  as 

 mulheres  indígenas  como  agentes  de  mudanças  em  seus  territórios.  Como  se  elas 

 simplesmente  não  existissem  nesta  época.  O  olhar  sobre  a  trajetória  histórica 

 feminina  costuma  ser  carregada  de  estereótipos,  em  geral  com  conotação  sexual  e 

 racista,  em  que  a  indígena  “[...]  aparece  como  objeto  sexual,  progenitora  do 

 mameluco[...]”  (JULIO,  2015,  p.2).  Entretanto,  participavam  do  contexto  social  e 

 político  da  época.  Na  capitania  de  Goiás,  estavam  presentes  em  especial  nas 

 negociações  como  intérpretes  para  os  povos  locais,  exerciam  um  papel  fundamental 

 na comunicação entre o indígena e o não indígena (JULIO, 2015). 

 Ainda  de  acordo  com  Julio  (2015),  em  capitanias  brasileiras  onde  os  conflitos 

 com  os  indígenas  eram  extremamente  violentos,  como  foi  o  caso  de  Goiás,  as 

 mulheres  e  meninas  eram  consideradas  espólio  de  guerra,  convertidas  em 

 interpretes, os meninos e homens em geral eram exterminados. 

 Cabe  apontar  que  a  Igreja  Católica  teve  grande  influência  na  vida  das 

 mulheres  indígenas  nos  séculos  que  sucederam  a  colonização.  Três  eram  os  as 

 pecados que atingiam diretamente: a nudez, a poligamia e a antropofagia. 

 Com  relação  à  nudez,  Miranda  (2003)  nos  recorda  da  primeira  missa 

 realizada  e  registrada  por  Pero  Vaz  de  caminha,  em  que  apenas  uma  mulher 

 participava,  entre  cerca  de  160  homens,  apenas  a  ela  foi  exigido  que  se  cobrisse. 

 Com  relação  à  poligamia,  eram  raros  os  casos  nos  quais  as  mulheres  tinham  mais 

 de  um  marido,  contudo  era  dada  ao  homem  a  oportunidade  de  escolher  dentre  uma 

 de suas esposas  e abandonava assim os cuidados com as outras. 

 E  por  fim,  nos  rituais  antropofágicos  era  papel  feminino  cuidar  do  prisioneiro, 
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 sua  função  era  alimentá-lo  e  cuidar  dele  até  o  ritual,  em  algumas  vezes  essas 

 mulheres  podiam  se  afeiçoar  do  cativo  e  gerar  um  filho  com  ele,  que 

 consequentemente seria entregue ao ritual também, de acordo com Miranda (2003). 

 É  importante  ressaltar  que  diferente  do  que  diz  o  senso  comum,  os  indígenas 

 do  litoral  brasileiro  foram  escravizados  à  exaustão,  e  consequentemente  submetidas 

 aos  caprichos  dos  senhores,  obrigadas  a  gestar  filhos  que  devido  à  tradição 

 patrilinear  pertenciam  ao  pai  português.  A  igreja  impunha  aos  senhores  que 

 casassem-se  com  as  indígenas,  o  que  muitos  recusaram  devido  ao  racismo,  o  medo 

 de  perderem  suas  escravas  ao  convertê-las  em  esposas.  Este  quadro  muda  a  partir 

 de  1755  quando  a  legislação  pombalina  oferece  regalias  aos  portugueses  que  se 

 casem com indígenas (MIRANDA, 2003; CARNEIRO DA CUNHA, 2012). 

 Outra  prática  comum  da  Igreja  Católica  era  a  conversão  dessas  mulheres,  em 

 muitos  casos  em  cativas  ou  em  condição  de  subordinação  sexual  por  senhores  de 

 engenho  brancos,  na  condição  de  missionárias  e  catequistas  para  seus  povos,  na 

 tentativa  de  aportuguesar  e  cristianizar  os  povos  originários.  O  catolicismo  também 

 ordenava  a  vida  nas  aldeias,  na  bacia  amazônica  eram  os  padres  que  destinavam  às 

 mulheres  para  trabalhos  importantes  na  região:  o  aleitamento,  como  amas  de  leite  e 

 a  produção  da  farinha  de  mandioca,  alimento  de  fundamental  importância  na  região. 

 (MIRANDA, 2003). 

 Salienta-se  que  as  documentações  oficiais  redigidas  pela  Coroa  Portuguesa 

 eram  exclusivamente  feitas  por  homens,  pelo  menos  nos  dois  primeiros  séculos  das 

 colônias.  Isto  delimita  o  olhar  historiográfico  a  respeito  da  mulher  indígena  como 

 escravizada, ou companheira forçada e reprodutora. 

 A  posição  social  da  mulher  na  América  Portuguesa,  isto  inclui  as  brancas, 

 negras  e  indígenas  não  escravizadas,  determinava  sua  posição  política,  que  era 

 nula.  Esta  condição  não  existia  somente  por  imposição  legal  que  tornava-as 

 tuteladas  a  seus  pais,  ou  aos  maridos,  mas  também  em  razão  das  regras  de  conduta 

 impostas pela sociedade da época. 

 Este  padrão  de  apagamento  político  se  manteve  até  a  década  de  1930  para 

 as  brasileiras,  ao  fim  da  República  Velha,  quando  as  mulheres  tiveram  acesso  ao 

 voto.  Contudo,  apenas  em  1988,  com  a  Constituição  Federal  que  torna  homens  e 

 mulheres iguais em direitos e deveres (DIAS; SAMPAIO, 2011; AMADO, 2019). 
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 4.1.2  A violência de nossos tempos 

 Como  dito,  a  luta  por  direitos  pleiteada  pelas  mulheres  indígenas  remonta  à 

 época  da  colonização,  e  foi  continuada  pelos  anos  do  Império  e  da  República  e 

 segue  até  o  presente.  Durante  os  anos  de  chumbo  da  Ditadura  Civil  Militar  Brasileira 

 a  população  possivelmente  foi  a  mais  massacrada  pela  repressão  foram  os  povos 

 indígenas,  visto  que,  8.100  indígenas,  em  conformidade  com  o  relatório  da 

 Comissão  Nacional  da  Verdade,  foram  mortos.  Com  a  promulgação  da  Constituição, 

 os  governos  eleitos  compostos  por  homens  brancos  heterossexuais  e  cristãos,  que 

 em  pouco  representam  a  variedade  étnica,  de  sexualidade  e  de  gênero,  não  foram 

 nada gentis com essas populações. 

 O  problema  da  questão  indígena  no  Brasil  também  não  foi  solucionado  com 

 nosso  jovem  regime  democrático,  isto  porque  nossa  Constituição  Federal  (CF)  não 

 engloba  a  diversidade  étnica  e  cultural  dos  indígenas  brasileiros,  ainda  que  a  pouca 

 representatividade  que  resta  se  deve  às  lutas  dos  movimentos  indígenas  nas 

 décadas de 1970 e 1980. Como aponta Grondin e Viezzer (2019, p. 187) 

 As  várias  constituições  brasileiras  após  a  Independência  do  Brasil  (1824),  e 
 as  que  se  escreveram  após  a  proclamação  da  República  (1891,  1934,  1937, 
 1946)  sempre  trataram  os  indígenas  como  seres  inferiores  a  serem 
 tutelados,  e  considerados  como  indivíduos,  não  como  povos.  [...]  Mesmo 
 após  a  Proclamação  da  Independência  (1822)  e  da  República  (1889),  o 
 extermínio  físico  e  cultural  dos  indígenas  do  Brasil  continuou.  A  situação  de 
 opressão  e  exploração  prolongou-se  pelo  século  XX  e  adentrou  o  século 
 XXI. 

 Nossa  CF  é  diferente  de  países  como  a  Bolívia  e  o  Peru  que  possuem 

 constituições  plurinacionais  (que  leva  em  consideração  as  legislações  indígenas  de 

 seus  países),  a  Constituição  do  Brasil  define  o  país  como  um  “estado  democrático 

 de  direito”,  no  qual  em  teoria  todo  poder  emana  do  povo,  entretanto  nossa  carta 

 magna  ainda  que  reconheça  a  autonomia  jurídica,  política  e  cultural  e  uma 

 efetividade  democrática  quanto  aos  povos  originários,  não  a  cumpre.  Assim  os 

 territórios  tradicionais  são  bens  da  União,  tendo  sua  posse  demarcada  pelo  Estado, 

 consoante  aos  art.  20  e  231,  e  suas  línguas  não  integram  os  idiomas  oficiais  do 

 Brasil (MARTINS, 2018). 

 A  CF/88,  diz:  “  Art.  231.  São  reconhecidos  aos  índios  sua  organização  social, 

 costumes,  línguas,  crenças  e  tradições,  e  os  direitos  originários  sobre  as  terras  que 

 tradicionalmente  ocupam  ,  competindo  à  União  demarcá-las,  proteger  e  fazer 
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 respeitar  todos  os  seus  bens.  Além  de  conceder  aos  indígenas  apenas  o  usufruto  de 

 seus  territórios  e  não  a  posse  legal  traz  em  seu  texto  um  problema  de  interpretação: 

 o  Marco  Temporal,  a  alegação  se  dá  pois  o  art.  231,  diz  “ocupam”  no  presente, 

 assim  as  populações  originárias  só  poderiam  reivindicar  os  territórios  sobre  os  quais 

 estivessem presentes até 05 de abril de 1988, data da promulgação da CF. 

 O  marco  temporal  desconsidera  que  os  povos  originários  foram  expulsos  de 

 seus  territórios,  e  que  em  muitos  casos  não  estavam  presentes  nestas  áreas  durante 

 a  publicação  da  CF,  assim,  poderiam  perder  o  direito  sobre  suas  terras.  Em  22  de 

 outubro  de  2020,  o  STF  (Supremo  Tribunal  Federal)  ainda  não  havia  entrado  em  um 

 consenso  sobre  a  validade  constitucional  sobre  o  assunto,  ainda  que  a  Procuradoria 

 Geral  da  União  considere-o  inconstitucional.  Essa  falta  de  entendimento  jurídico 

 dificulta  a  demarcação  de  novas  Terras  Indígenas.  No  dia  15  de  setembro  de  2021, 

 houve mais uma tentativa de votar a temática que seguiu sem uma solução no STF. 

 Além  disso,  atualmente  vemos  uma  pressão  contínua  das  bancadas  ruralista, 

 evangélica  e  armamentista  que  cercam  os  territórios  dessas  populações  e  propõem 

 uma  sucessão  de  projetos  de  lei  e  propostas  de  emenda  à  constituição  (PEC)  que 

 podem  ser  consideradas  verdadeiros  retrocessos.  Um  desses  exemplos  é  a  PEC 

 343/2016  que  propunha  a  exploração  mineral,  hídrica  e  agropecuária  em  Terras 

 Indígenas. O que traz uma lógica de exploração capitalista para estes territórios. 

 Esta  proposta  não  foi  aprovada  na  Câmara  sendo  substituída  pela  PEC 

 187/2016  que  dispunha  a  respeito  apenas  da  produção  agropecuária  e  extrativista 

 dentro  das  TI.  O  que  é  redundante,  visto  que  os  indígenas  já  possuem  produção 

 agrícola  (em  muitos  casos  sustentável)  em  seus  territórios,  o  que  gerou  fortes 

 manifestações  contrárias  à  PEC  pelos  movimentos  indígenas  (AGÊNCIA  CÂMARA 

 DE  NOTÍCIAS,  2019)  (Figura  7).Outro  retrocesso  que  podemos  citar  é  o  Projeto  de 

 Lei  (PL)  2.633/2020,  que  substitui  a  Medida  Provisória  910/2020  que  abre 

 prerrogativa  para  a  regularização  de  terras  da  União  que  foram  ocupadas  até  2018. 

 Em  linhas  gerais  este  PL  põe  em  risco  a  estabilidade  e  a  sociodiversidade  das 

 comunidades  indígenas,  quilombolas  e  tradicionais,  visto  que,  pode  ajudar  a 

 legalizar terras de invasão dentro destes territórios (CIMI, 2020). 
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 Figura 7.  Manifestação na Câmara de Deputados contra  a PEC 187/2016. 

 Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados. Fonte: Agência Câmara de Notícias, 2019  . 

 O  descaso  com  os  povos  indígenas  tem  se  intensificado  desde  2017,  quando 

 a  presidenta  eleita,  Dilma  Rousseff,  foi  deposta.  E  se  intensificou  com  a  posse  de 

 Jair  Bolsonaro,  um  governo  que  possui  um  caráter  anti-indígena,  anti  ambientalista  e 

 anticientífico,  o  que  para  além  de  dificultar  a  demarcação  de  novos  territórios,  põem 

 em risco os que já existem. 

 De acordo com Amado (2019, p. 704/705) 

 pela  primeira  vez  no  período  pós-redemocratização,  temos  um 
 presidente  declaradamente  anti-indígena,  que  prolifera  um  discurso 
 de  não  demarcar  as  Terras  Indígenas  (TI)  tradicionalmente  ocupadas, 
 e  desloca  a  pauta  socioambiental  para  um  discurso  de  ideário 
 moralista,  negando  o  importante  papel  que  a  Amazônia  brasileira  e 
 os territórios indígenas  cumprem  no  equilíbrio 
 climático  e  bem-estar  da humanidade. 

 Uma  das  primeiras  medidas  administrativas  impostas,  logo  após  a  posse,  foi 

 o  deslocamento  da  competência  da  Funai  para  a  realização  de  demarcações  e 

 licenciamentos  ambientais,  e  também  a  identificação  de  territórios  ambientais  das 

 Terras  Indígenas  para  o  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  Órgão 

 este  controlado  por  grandes  latifundiários  e  com  um  posicionamento  extremamente 
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 anti-indígena e territórios tradicionais (AMADO, 2019)  . 5

 Esta  posição  anti-indígena  colaborou  com  a  legitimação  de  práticas  ilegais  de 

 desmatamentos  e  incêndios  que  culminaram  no  “Dia  do  Fogo”,  um  movimento 

 conjunto  de  produtores  rurais  que  promoveram  e  ainda  promovem  queimadas  em 

 áreas  de  proteção  e  reservas  legais  da  Amazônia  e  do  Pantanal.  A  prática  ocorreu 

 de  maneira  orquestrada  e  iniciou-se  em  10  de  agosto  de  2019,  e  atingiu  TI  em  todos 

 os  estados  da  Amazônia  Legal  Brasileira.  De  acordo  com  Amado  (2019),  foram 

 registrados  no  período  de  20  de  julho  a  20  de  agosto  mais  de  33  mil  focos  de  calor 

 decorrente dessa prática ilegal. 

 Em  conformidade  com  as  as  mulheres  indígenas  entrevistadas  para  este 

 estudo,  todas  as  Terras  Indígenas  do  estado  sofreram  impactos  decorrentes  das 

 práticas  oriundas  no  “Dia  do  Fogo”;  em  geral  as  aldeias  foram  atingidas  por  altas 

 quantidades  de  fumaça,  o  que  afetou,  e  em  muitos  casos  ainda  afeta,  diretamente  a 

 saúde  respiratória  das  crianças  e  dos  idosos.  Os  retrocessos  no  campo  político  e 

 social  que  assola  os  territórios  indígenas  são  similares  em  todos  os  estados.  Sobre 

 essa problemática no Estado de Rondônia nós abordamos no próximo tópico. 

 4.2  A problemática da questão indígena e ambiental em Rondônia 

 A  violência  contra  os  povos  indígenas  não  é  diferente  do  passado  nesta  terra. 

 Rondônia  é  por  essência  um  estado  ruralista  e  com  muitos  produtores  presos  no 

 modelo  desenvolvimentista  presente  na  década  de  1960.  Desmata-se  e  invade-se  as 

 Terras  Indígenas  com  o  mesmo  discurso  do  presidente  eleito  que  diz  “  muita  terra 

 para  pouco  índio  ”,  e  esta  história  não  vem  de  hoje,  remonta  ao  nosso  período 

 colonial. 

 As  TI  demarcadas  têm  sofrido  pressões  devastadoras  nos  últimos,  após  as 

 eleições  de  2018,  as  invasões  têm  se  tornado  frequentes  e  mais  descaradas.  As 

 ameaças  a  entidades  indígenas  e  indigenistas,  a  grilagem  constante,  em  especial  na 

 Uru  Eu  Wau  Wau  (Figura  8),  tem  dificultado  a  vida  dos  povos  dessas  regiões  que  já 

 são demarcadas e destinadas ao usufruto destas populações. 

 5  Devido a pressões do movimento indigena e indigenista, da sociedade civil e do Judiciário  a FUNAI retornou a competência do Ministério da Justiça ainda em 2019. 



 73 

 Figura 8.  Tari Uru Eu Wau Wau em área de queimada ilegal descoberta durante monitoramento da TI 
 Uru Eu Wau Wau em agosto de 2020. 

 Foto: Walelasoitxai B. Suruí, 2020. fonte: https://  www.instagram.com/kanindebrazil 

 De  acordo  com  dados  da  CPT-RO  (2020)  as  animosidades  partem  também 

 do  discurso  do  Governador  do  Estado  (Marcos  Rocha),  que  prega  abertamente 

 sobre  a  redução  de  reservas,  e  a  apresentação  do  Projeto  de  Lei  (PL) 

 Complementar  80/2020  que  impactam  diretamente  na  vida  de  indígenas  em 

 condição  de  isolamento  voluntário.  Este  PL,  aprovado  na  Lei  Complementar 

 Estadual  nº1.098/21,  propôs  a  redução  do  Parque  Estadual  de  Guajará-Mirim,  e  da 

 Resex  de  Jaci-Paraná,  e  impacta  diretamente  na  vida  do  povo  Karipuna,  ao  legitimar 

 as  invasões  que  ocorreram  nessas  Unidades  de  Conservação.  Entretanto,  após 

 pressão  do  poder  Judiciário  e  entidades  da  sociedade  civil  organizada,  a  lei  foi 

 considerada inconstitucional. 

 As  políticas  capitalistas  promovidas  pelo  presidente  Jair  Bolsonaro 

 influenciam  as  animosidades  entre  produtores  e  indígenas.  Em  muito  dificultam  a 

http://www.instagram.com/kanindebrazil
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 demarcação  de  territórios  que  muito  antes  da  presença  dos  colonos  eram  de 

 ocupação  dos  indígenas,  como  é  o  caso  das  mulheres  Puruborá,  por  exemplo. 

 Valterli  Puruborá,  entrevistada  para  este  estudo,  nos  fala  das  dificuldades  de  viver 

 em uma terra não demarcada. 

 Valterli  Puruborá  mora  na  aldeia  Aperoi,  linha  429,  próximo  ao  município  de 

 Seringueiras,  relata  que  em  2019  as  queimadas  e  invasões  não  foram  muito 

 diferentes  das  que  aconteceram  nos  anos  anteriores,  visto  que,  já  vivem  sobre  as 

 pressões  dos  fazendeiros  locais.  Como  a  terra  não  é  demarcada  não  há  uma 

 fiscalização  efetiva.  Afirma  que  os  invasores  não  entram  em  suas  terras  pois  eles 

 mesmos  fazem  a  fiscalização.  Contudo,  entram  nas  propriedades  rurais  e  retiram 

 madeira ilegalmente, em muitas ocasiões com auxílio dos próprios ruralistas. 

 Realidade  similar  é  a  das  mulheres  do  povo  Migueleno.  Cleidaiane  Freitas 

 Leite  Migueleno  nos  relata  que  o  entorno  de  suas  terras,  que  assim  como  a  dos 

 Puruborá  não  é  demarcada,  também  têm  sido  pressionadas  por  fazendeiros  da 

 região  de  Porto  Murtinho,  onde  estão  assentados.  O  povo  residia  originalmente  no 

 território  localizado  no  Vale  do  Guaporé,  em  Rondônia,  mas  devido  à  convivência 

 com grandes produtores de borracha foram expulsos no início do século XX. 

 Atualmente,  a  TI  encontra-se  em  processo  de  demarcação,  este,  que  é 

 sistematicamente  dificultado  pelo  atual  governo,  por  meio  de  medidas  que  facilitam  o 

 acesso  de  invasores  e  dificulta  a  manutenção  do  modo  de  vida  indígena  e  o 

 usufruto  da  terra  como  garantia  constitucional,  como  aponta  Moreira  e  Assirati  (2019, 

 p. 102): 

 No  Brasil,  atualmente,  o  interesse  econômico  pela  terra  vem  sendo  reiterado 
 como  ingrediente  fundamental  da  ação  anti-indígena  em  curso.  Dentre 
 outras  adversidades,  ganha  força  uma  dura  e  explícita  ofensiva 
 empreendida  por  agentes  públicos  e  privados  contra  esses  povos,  na  forma 
 de  oposição  ao  regime  de  demarcações  de  suas  terras  e  de  confrontação 
 das  identidades  e  direitos  dos  diversos  povos.  Tal  ofensiva,  liderada  por 
 representantes  do  agronegócio,  ligados  ao  setor  latifundiário,  desenvolveu 
 tentáculos  e  ocupou  espaços  institucionais,  concretizando  expressões  e 
 ações políticas anti- indígenas. 

 Estas  ofensivas  são  motivadas  pela  ganância  em  explorar  as  riquezas  que 

 ainda  existem  nas  TI  espalhadas  pelo  país.  Os  territórios  para  os  povos  indígenas 

 têm  uma  importância  fundamental,  como  ressaltado  por  nossas  entrevistadas 

 durante  a  IV  Assembleia  Ordinária  da  AGIR,  aspecto  sobre  o  qual  discorremos  a 
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 seguir. 

 4.3  Covid-19 

 A  Covid-19,  bem  como  as  outras  epidemias  que  assolaram  o  continente 

 americano  foi  mais  cruel  entre  os  povos  indígenas.  De  acordo  com  Fausto  (2000), 

 doenças  infecciosas  foram  uma  arma  biológica  usada  em  massa  contra  os  povos 

 indígenas.  E  acreditamos  que  não  foi  diferente  com  a  Covid-19,  o  que  sugerimos 

 que seja feitas pesquisas mais aprofundadas sobre o tema no futuro. 

 Para  as  mulheres  indígenas  da  AGIR  as  invasões  legitimadas  pelo  governo 

 Bolsonaro,  além  de  todas  as  mazelas  provocadas  como  as  grilagens  de  terra,  os 

 garimpos  ilegais  que  contaminam  os  rios  e  o  solo,  os  madeireiros,  também  levaram 

 para  dentro  das  aldeias  a  Covid-19.  Outro  ponto  debatido  no  evento  foi  a  tentativa  de 

 extinção  da  Secretaria  Especial  De  Saúde  Indígena  (SESAI),  tragédia  que  não  teve 

 sucesso graças à atuação do protagonismo indígena, na luta por este direito. 

 Em  Rondônia  diversos  territórios  isolaram-se  para  impedir  a  circulação  do 

 vírus,  como  aconteceu  na  TI  Uru  Eu  Wau  Wau,  que  colocou  avisos  com  proibição 

 nas entradas nas porteiras que dão acesso às aldeias com avisos. 

 Até  agosto  de  2021  quase  3000  casos  de  covid  já  haviam  sidos  notificados 

 entre  os  indígenas  de  Rondônia,  destes  58  pessoas  morreram  em  decorrência  da 

 doença,  de  acordo  com  a  COIAB  em  reportagem  ao  portal  G1  de  noticias.  Em  geral, 

 isto  impacta  profundamente  a  vida  das  comunidades,  visto  que  a  doença  faz  com 

 que  estas  populações  não  possam  enterrar  seus  mortos  de  acordo  com  seus  valores 

 espirituais, devido às recomendações sanitárias. 

 Até  o  presente,  todas  as  TI  já  tiveram  contato  com  a  doença.  Segundo  o 

 mapa  fornecido  pelo  ISA  (Figura  9),  as  mais  impactadas  pela  contaminação  em  seu 

 entorno  são  as  da  região  de  Porto  Velho,  Guajará-Mirim,  Jaru,  São  Miguel  do 

 Guaporé e Nova Mamoré. 
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 Figura 9.  Casos de Covid  no entorno das terras indígenas em 2020. 

 Fonte: ISA, 2020. 

 Ainda  de  acordo  com  a  reportagem  do  ISA  (2020),  a  situação  nas  terras 

 indígenas  é  alarmante.  Em  especial  na  TI  Uru  Eu  Wau  Wau,  onde  as  invasões 

 explodiram  devido  à  redução  das  ações  de  monitoramento  e  vigilância  durante  este 

 período  de  pandemia.  Diversos  incêndios  criminosos  têm  sido  promovidos  por 

 invasores na região. 

 Ivaneide  Bandeira,  coordenadora  da  Associação  Kanindé,  aponta  a  falta  de 
 testes  para  a  Covid-19  e  de  profissionais  de  saúde  como  falhas  graves  do 
 governo  para  enfrentar  a  crise.  “Rondônia  precisa  imediatamente  que  todas 
 as  terras  tenham  os  testes,  que  os  indígenas  sejam  testados,  que  tenham 
 profissionais  de  saúde  e  equipamentos  dentro  das  aldeias.  No  Uru-Eu-Wau- 
 Wau  precisa  imediatamente  que  os  invasores  sejam  retirados.  Estamos 
 muito  desesperados  com  a  situação  aqui  no  estado”,  afirma  ela.  Nos 
 municípios  do  entorno  da  TI  Uru  Eu  Wau  Wau  mais  de  5,8  mil  casos  da 
 doença  foram  contabilizados  e  os  alertas  do  sistema  de  monitoramento 
 Sirad,  do  ISA,  já  somam  186  hectares  de  desmatamento  dentro  da  terra 
 indígena,  em  2020.  O  território  também  abriga  grupos  indígenas  isolados 
 (ISA, 2020). 

 Outra questão que dificultou a vida das populações indígenas foi o acesso às vacinas, que 

 em alguns casos tiveram de ser entregues com escolta militar, pois os invasores fizeram 
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 barreiras em áreas de conflito, como foi o caso da aldeia Alto Jamari na TI Uru Eu Wau 

 Wau (Figura 10). 

 Figura 10.  Ivaneide Bandeira (Kanindé), escoltada ao acompanhar a vacinação na Aldeia Jamari. 

 Fonte: Acervo Kanindé, 2021. 

 Este  acesso  às  vacinas  também  foi  dificultado  para  os  indígenas  que  viviam 

 em  contexto  urbano  ao  terem  suas  doses  negadas  pelo  governo  estadual.  Foi 

 necessário  que  o  MPF  determinasse  que  essas  pessoas  desaldeadas  fossem 

 atendidas  pelo  Distrito  Sanitário  Especial  Indígena  (DSEI)  a  partir  da  primeira  fase 

 da campanha de imunização. 

 4.4  Território: nosso corpo, nosso espírito 

 “O  território  para  o  nosso  povo  é  tudo.  A  gente  fala,  nós  indígenas,  que  a  terra 

 é  a  nossa  mãe.  Igual  à  uma  criança  quando  nasce,  ela  precisa  da  mãe”  com  esta 

 fala  encerramos  a  entrevista  com  Valterli,  o  discurso  impactante  nos  demonstra  o 

 quanto  o  território  é  importante  para  seu  povo  e  o  quanto  a  demarcação  se  faz 

 necessária.  As  mulheres  indígenas  presentes  na  IV  Assembleia  Ordinária  da  AGIR 

 nos 
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 recordavam  o  tempo  todo  da  importância  ancestral  que  tem  a  terra  para  eles,  uma 

 importância que o olhar capitalista do não indígena não leva em consideração. 

 Como  postulamos  no  Capítulo  I,  a  visão  de  território  para  as  mulheres 

 indígenas  se  assemelha  à  concepção  de  lugar  de  Tuan  (1982),  que  para  ele  é  casa, 

 é  nosso  lar,  é  nosso  íntimo,  é  onde  nos  encontramos  em  segurança.  Contudo, 

 apenas  isto  não  dá  cabo  da  magnitude  do  território  indígena,  pois  ele  também  é 

 político,  pois  nele  são  travadas  disputas  políticas.  Pela  manutenção  dele  são 

 travadas  guerras  contra  os  invasores,  no  sentido  físico  e  judiciário.  Essa  terra 

 também  tem  um  caráter  espiritual,  pois  nela  não  se  desenvolve  apenas  a  vida,  ela  é 

 a própria vida. 

 A  visão  entre  a  relação  humano-natureza  ocidental  e  indígena  são  muito 

 distintas,  podemos  citar  a  relação  da  mulher  com  a  cobra  que  expulsou  os  humanos 

 do  Éden  na  mitologia  cristã.  A  comunicação  com  a  natureza  se  tornou,  em  um  certo 

 modo,  uma  comunicação  profana.  Contudo  se  observarmos  as  cosmovisões 

 apresentadas  pelos  indígenas,  vemos  que  a  comunicação  e  as  vinculações  entre 

 humano  e  não  humanos  trouxe  benefícios  à  humanidade  e  não  sua  ruína  (WATTS- 

 POWLESS, 2017) 

 Ainda  de  acordo  com  Watts-Powless  (2017),  nas  histórias  de  criação  do 

 mundo  a  mulher  tem  um  papel  fundamental,  foi  a  sua  curiosidade  que  deu  as  bases 

 para  a  criação  deste  mundo.  E  foi  sua  interação  com  aves,  tartarugas,  castores  e 

 plantas  que  criou  o  mundo  para  os  povos  Anishinaabe  e  Haudenosaunee.  Para 

 estes,  a  mulher  então  se  torna  “  base  sobre  a  qual  todas  as  futuras  sociedades  serão 

 construídas — terra” (p.254). 

 Se  a  terra  é  uma  categoria  feminina,  a  visão  do  colonizador  acerca  dela  passa 

 a  ser  a  mesma  visão  que  tem  sobre  a  mulher.  Ela  deve  então  ser  explorada  e 

 subjugada  a  vontade  do  homem.  Esta  correlação  entre  a  exploração  da  mulher  e  da 

 terra (ou natureza) é uma das bases para as pautas do ecofeminismo. 

 Ainda  que  as  questões  levantadas  pelo  ecofeminismo  sejam  relativamente 

 parecidas  com  aquelas  levantadas  pelas  mulheres  (soberania  alimentar, 

 empoderamento,  conservação  das  florestas  e  nascentes).  Falar  sobre  um  feminismo 

 indígena  é  uma  tarefa  complexa,  visto  que  as  relações  de  gênero  são  distintas  das 
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 relações presentes no mundo do não indígena. 

 Para  as  indígenas  “  O  território  para  nós  é  tudo  ”,  “  sem  território  nós  não  temos 

 vida  ”,  a  vida  do  território  está  intimamente  ligada  à  existência  destas  mulheres  que 

 elas  o  comparam  com  seu  próprio  corpo  e  espírito,  assim,  se  falta  o  território,  falta 

 também  a  vida.  Se  o  território  é  invadido,  são  seus  corpos  também  a  ser  invadidos. 

 O  território  indígena  é  fundado  não  só  pela  legislação,  mas  também  pelas 

 experiências  dos  sujeitos  encarnados  naquele  ambiente,  assim,  podemos  traçar  um 

 paralelo  com  a  Fenomenologia  da  Percepção  (MERLEAU-PONTY,  2015) 

 entendemos  o  corpo  como  um  fenômeno,  o  espaço  assim  se  torna  expressivo  e 

 simbólico. 

 As  indígenas  percebem  seus  territórios  tal  qual  aponta  Merleau-Ponty  (2015), 

 visto  que  a  percepção  não  tem  um  caráter  mentalista  e  sim  materialista.  Corpo, 

 território  e  a  alma  dessas  mulheres  estão  interligados  em  um  sentido  único,  em  que 

 a  violação  de  quaisquer  um  desses  elementos  interferem  diretamente  nos  demais. 

 Assim,  a  profanação  do  território  está  vinculada  de  modo  direto  à  maculação  de  seus 

 corpos e espíritos. 

 Esta  ligação  está  marcada  na  abordagem  de  todas  as  mulheres  presentes  no 

 evento,  contudo  está  mais  clara  na  narrativa  de  Elizabeth  Sakurabiat  que  nos  diz 

 que  “uma  violação  do  território,  é  como  uma  violação  de  seus  próprios  corpos”. 

 Sobre a violência nas Terras Indígenas trataremos melhor no próximo capítulo. 
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 CAPÍTULO V – A VIOLÊNCIA 

 “Ser indígena hoje é sinônimo de resistência” 
 - Nara Baré 

 Figura 11.  Dinâmica sobre violência mulheres do povo  Sakurabiat, aldeia Jatobá, TI Rio Branco, IV 
 Assembleia Ordinária AGIR, set. 2019 

 Foto: José R. Ramos Neto, acervo AGIR, 2019. 



 81 

 No  presente  capítulo  abordamos  a  questão  da  violência  nas  Terras  Indígenas. 

 Iniciamos  a  discussão,  aqui  na  perspectiva  das  138  mulheres  presentes  na  IV 

 Assembleia  Ordinária  da  AGIR,  sobre  os  principais  modos  de  violência  e 

 enfrentamento  destas  nas  Terras  Indígenas  do  Estado.  O  machismo  é  apontado  por 

 elas  como  o  principal  precursor  da  violência  contra  elas,  e  que  este  que  em  muitos 

 casos é levado às TI por invasores não indígenas. 

 Apontaremos  também  a  respeito  das  políticas  públicas  e  como  é  o  acesso 

 dessas  mulheres  em  situações  de  violência  dentro  e  fora  das  Terras  Indígenas,  em 

 especial  o  acesso  à  Lei  n°  11.340/006.  Elas  se  sentem  amparadas  pela  justiça?  Em 

 muitos  casos  a  resposta  é  não.  Por  fim,  falaremos  a  respeito  das  estratégias 

 encontradas por elas para lidar com esta problemática. 

 5.1  A pior violência é o invasor 

 Durante  a  IV  Assembleia  Ordinária  da  AGIR,  um  dos  momentos  de  maior 

 sensibilidade  e  tensão  foi  a  roda  de  conversa  de  03  de  setembro  de  2019.  Neste  dia 

 foi  feita  uma  dinâmica,  nesta  as  mulheres  escreveram  as  violências  presentes  e 

 encenar  aquelas  que  consideravam  a  pior.  Os  grupos  da  dinâmica  foram  separados 

 por  povos  indígenas  que  coabitavam  a  mesma  região  ou  por  tronco  linguístico, 

 estabelecido  em  nove,  como:  (1)  Tupi  Mondé;  (2)  Sakurabiat;  (3)  Txapacura;  (4) 

 Tupari; (5) Karitiana; (6) Uru Eu Wau Wau; (7) Mura; (8) Karo; (9) Pano. 

 Assim,  as  mulheres  pontuaram  quais  eram  as  principais  violências  que 

 sofriam  dentro  e  fora  de  seus  territórios,  dentre  elas  destacamos:  o  estupro  coletivo 

 de  meninas  e  mulheres;  doméstica,  psicológica  e  física,  provocada  pelo  alcoolismo; 

 cultural  praticada  pelas  igrejas  e  missões  evangélicas;  institucional  em  especial  na 

 universidade  e  nas  escolas;  e  o  racismo;  e  elegeram  a  pior,  aquela  que  traz  todas  as 

 outras:  o  invasor  que  entra  nos  territórios  em  busca  de  madeira,  garimpo  ou  com  o 

 intuito de grilar as Terras Indígenas. 

 Como  apontamos  no  capítulo  anterior,  é  impossível  dissociar  o  território  do 

 corpo  e  do  espírito  dessas  mulheres,  assim  para  elas  “O  invasor  é  a  maior  violência 

 contra nossos territórios, e contra nossos corpos”  (Elizabeth Sakurabiat). 
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 Ao  fim  da  Assembleia  as  mulheres  redigiram  um  documento  orientador  para 

 as entidades federais, estaduais e internacionais (anexo I) em que salientam: 

 [...]  Não  aceitamos  quaisquer  tipos  de  violações  e  violências  enfrentadas  por 
 crianças  e  mulheres  indígenas,  pois,  em  nossas  veias  corre  o  sangue  de 
 nossas  ancestrais,  muitas  delas  foram  violadas  e  violentadas  no  processo 
 de  colonização,  e  não  podemos  permitir  que  esse  massacre  a  nós  possa 
 permanecer na atualidade [...]. 

 Assim,  elas  sugerem  ao  Estado  Brasileiro  que  respeite  e  garanta  os  direitos 

 dos  povos  indígenas  à  terra,  e  em  especial  que  vete  os  projetos  de  mineração  e 

 repudie  a  PEC  que  promove  o  arrendamento  desses  territórios.  Ao  estado  de 

 Rondônia  que  este  apoie  os  processos  de  demarcação,  e  Funai  na  retirada  dos 

 invasores das TIs. 

 Ao  entender  o  invasor  como  a  pior  violência,  sabemos  que  a  retirada  deles 

 dos  territórios  indígenas  é  de  fundamental  importância  para  o  fim  da  violência  contra 

 a  mulher.  Na  encenação  do  grupo  Sakurabiat,  figura  que  compõem  a  capa  deste 

 capítulo,  vemos  a  interpretação  de  um  madeireiro  como  a  pior  violação  sofrida  por 

 aquele  povo.  Elizabeth  relata  que  ao  bradar  “saía  daqui”  para  o  madeireiro 

 representado  por  sua  parenta,  sentiu  como  se  verdadeiramente  expulsasse  o 

 invasor.  Este  entra  nas  terras  e  além  de  destruir  a  natureza  do  entorno,  também 

 alicia  os  homens  com  drogas  e  bebidas  alcoólicas,  que  por  sua  vez  instiga  e  resulta 

 em agressões contra suas próprias mulheres. 

 Como  aponta  Sacchi  (2014),  a  convivência  com  o  invasor  desencadeia  uma 

 série  de  violências  físicas  e  morais,  e  o  Estado  tem  responsabilidade  diante  dessas 

 violações.  Estas,  por  vezes,  são  cometidas  pelos  próprios  agentes  públicos  no 

 exercício  de  suas  funções,  visto  que  não  estão  preparados  para  lidar  com  as 

 diversas  realidades  culturais  dos  povos  indígenas  brasileiros.  Assim,  a 

 responsabilidade  do  Estado,  assinalada  pelas  mulheres,  está  na  omissão  contra  as 

 violações  aos  seus  direitos,  e  em  não  garantir  as  condições  sociais  e  políticas  que 

 possam garantir a esses povos uma vida digna. 

 Para  entender  a  problemática  da  violência  nas  Terras  Indígenas  recordamos  o 

 que  foi  abordado  no  Capítulo  III.  Povos  diversos  que  habitam  hoje  o  que 

 compreendemos  como  Brasil  tinham  diferentes  dinâmicas  de  gênero  entre  homens  e 
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 mulheres  (e  outros  gêneros),  o  contato  com  o  não  indígena  mudou  em  muito  essas 

 relações,  em  geral,  com  a  supervalorização  do  papel  do  homem,  como  aponta 

 Sacchi  (2014).  Atualmente  a  violência  sistemática  de  organizações  estatais  e 

 privadas  violam  os  direitos  humanos  fundamentais  (como  o  da  terra  por  exemplo), 

 exercem  efeitos  nocivos  com  relação  a  autonomia  e  a  sustentabilidade  das 

 coletividades  indígenas,  o  que  faz  com  que  estas  relações  continuem  a  se  modificar 

 de maneira nociva. 

 Como  são  povos  distintos,  entender  as  particularidades  das  múltiplas 

 violações  que  sofrem  as  indígenas,  passa  sobretudo  por  discutir  sobre  Direitos 

 Humanos  centrado  na  perspectiva  de  gênero  e  etnicidade,  visto  que  cada  povo 

 possui  uma  realidade.  O  que  requer  uma  análise  multifatorial  das  configurações  de 

 gênero  existentes,  o  contexto  histórico  ao  qual  o  povo  está  inserido,  as  diferenças 

 culturais  entre  as  mulheres,  o  contexto  sociocultural,  e  as  complexas  relações  entre 

 aldeia e exterior (local e global) (SACCHI, 2014). 

 Neste  contexto  faz-se  fundamental  entender  a  relevância  do  Direito  Humano  à 

 Terra  e  isso  abarca  duas  realidades  difíceis:  (1)  a  ausência  de  demarcação  que 

 impacta  diretamente  na  questão  ambiental  e  tem  sido  impactada  por  políticas  anti- 

 indigenistas  do  governo  atual  ,  visto  que  para  a/os  indígenas,  sem  terra  não  há  vida; 6

 e  (2)  a  invasão  em  territórios  já  demarcados  que  afeta  diretamente  a  organização 

 das  TIs,  traz  insegurança  alimentar,  doenças,  alcoolismo  e  outras  dependências 

 químicas,  violências  físicas  e  morais,  as  quais  afetam  diretamente  as  atividades 

 femininas,  consequentemente  a  ausência  de  alternativas  para  criar  segurança 

 econômica  nas  aldeias,  o  que  faz  com  que  os  homens  saíam  das  aldeias  ou  deixem- 

 se  cooptar  por  invasores  na  esperança  de  conseguir  dinheiro.  Com  isto  as  mulheres 

 são obrigadas a acumular funções para conseguir sustentar-se e a seus filhos. 

 5.2  O alcoolismo e a violência 

 Outro  ponto  que  desequilibra  as  dinâmicas  afetivas  dentro  do  território 

 indígena  é  o  alcoolismo.  A  aguardente  de  cana,  na  extensa  maioria  das  vezes  é 

 introduzida  nas  aldeias  pelos  invasores.  Muitas  das  violências  cometidas  dentro  das 

 TI,  como  relatam  as  mulheres,  ocorrem  em  decorrência  do  consumo  de  bebidas 

 alcoólicas.  O  estupro  coletivo  em  decorrência  de  consumo  excessivo  de  álcool  foi 

 6  Governo que em sua campanha prometeu não demarcar nenhum centímetro de TI, e encaminha-se para seu último ano fiel a esta promessa. 
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 algo relatado pelas mulheres do grupo (3) Txapacura. 

 Tradicionalmente  os  povos  originários  costumam  fazer  uso  de  bebidas 

 fermentadas  à  base  de  macaxeira,  milho  ou  cará,  conhecida  como  chicha  ou 

 macaloba,  tem  um  teor  alcoólico  muito  menor  que  o  da  cerveja,  e  é  utilizada 

 geralmente  em  festas  e  rituais.  De  acordo  com  Sacchi  (2014,  p.4)  “O  álcool  foi 

 utilizado  como  instrumento  de  dominação  de  certas  populações  indígenas,  e  as 

 mudanças  culturais,  ao  não  permitirem  que  praticassem  seus  modos  de  vida, 

 provocaram  desequilíbrio  social  e  sofrimento,  manifestando-se  por  meio  do  uso 

 abusivo  do  álcool  e  de  violências.”  Já  a  bebida  tradicional  expressa  valores 

 particulares de cada povo. 

 O  alcoolismo  é  considerada  uma  patologia  de  cunho  social,  além  de 

 desencadear  problemas  físicos  e  psicológicos  graves,  como:  hepatites,  hipertensão 

 arterial  e  problemas  cardiovasculares,  doenças  do  aparelho  digestivo,  câncer 

 acidentes,  quadros  depressivos,  também  traz  distúrbios  sociais  graves  como  brigas, 

 acidentes  automobilísticos,  violências,  homicídios  e  suicídios.  Graças  à  esta 

 problemática  houve  nas  últimas  duas  décadas  um  aumento  nos  casos  de 

 mortalidade  indígena  em  uma  taxa  estimada  de  quatro  vezes  mais  que  a  média 

 nacional (GUIMARÃES; GRUBITS, 2007; BARRETO, 2020). 

 A  alcoolização  como  fenômeno  social  acompanha  um  complexo  de  fatores 

 problemáticos  que  culminam  em  atos  de  violência  contra  outros  e  por  vezes  contra  o 

 próprio  indivíduo.  Isto  gera  conflitos  que  antes  não  eram  frequentes  na  vivência  das 

 comunidades, tais como estupros, maus-tratos e violência doméstica. 

 5.3  Justiça indígena e políticas públicas 

 Neste  tópico  debateremos  a  respeito  das  soluções  dos  conflitos  que  envolvem 

 invasores  e  os  males  trazidos  que  são  alheios  às  culturas  indígenas,  tal  como  o 

 alcoolismo.  Cada  povo  indígena  possui  um  código  de  regras  morais,  e  leis  internas 

 que  regulam  a  vida  de  suas  aldeias,  em  geral  as  lideranças  anciãs,  tais  como 

 caciques,  pajés,  entre  outros  mais  antigos  que  definem  as  punições  para  os  delitos 

 dentro de suas comunidades. 

 Assim,  quando  a  fonte  de  violência  é  externa  à  sua  cultura  não  existe  um 

 consenso  sobre  o  que  fazer  a  respeito  do  caso.  Existe  uma  máxima  dentro  do 

 movimento  indigenista  que  diz  “  parente  não  denuncia  parente  ”,  o  delito  pode  ser 
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 roubo  de  madeira  e  garimpo  ilegal,  ou  ainda  violações  extremas  contra  a  dignidade 

 da  mulher  que  raramente  são  feitas  acusações  legais  contra  os  indígenas 

 envolvidos. 

 Os  casos  raramente  chegam  às  entidades  governamentais  ou  ao  âmbito 

 jurídico,  e  é  ainda  mais  difícil  estas  denúncias  serem  feitas  por  parte  das  mulheres. 

 Isto  ocorre  devido  às  ameaças  e  pressões  internas,  a  falta  de  solução  quando 

 leva-se  às  autoridades  o  caso  de  violência,  o  que  gera  insegurança  para  quem 

 denuncia  ou  pensa  em  denunciar.  Outro  fator  que  afasta  as  mulheres  é  a  falta  de 

 preparo  do  sistema  judiciário  quanto  às  questões  indígenas.  Em  muitos  casos  a 

 mulher não é fluente na língua portuguesa e necessita do auxílio de um intérprete. 

 Como  aponta  Sacchi  (2014)  a  Lei  Maria  da  Penha  (Lei  nº  11.340/06)  não  foi 

 pensada  para  amparar  as  indígenas  e  do  campo.  A  Delegacia  Especializada  em 

 Atendimento  da  Mulher  (DEAM)  não  está  preparada  para  tirar-las  da  situação  de 

 violência  no  campo,  o  que  faz  com  que  elas  tenham  que  se  deslocar  até  a  cidade  se 

 quiserem  denunciar  um  caso  de  agressão.  De  acordo  com  o  TJRO  (2016)  Rondônia 

 possui  apenas  sete  DEAMs,  nas  zonas  urbanas  das  seguintes  cidades:  Ariquemes, 

 Cacoal, Guajará-Mirim, Rolim de Moura, Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena. 

 O  fato,  das  DEAMs  ficarem  na  zona  urbana  dificulta  muito  a  vida  das 

 indígenas,  por  exemplo,  caso  uma  mulher  seja  violentada  em  uma  aldeia  remota  na 

 região  das  TIs  Rio  Negro  Ocaia  e  Rio  Guaporé  ela  teria  que  viajar  de  barco  em 

 média  quatro  horas  até  chegar  na  delegacia  para  denunciar  seu  agressor,  e  a  Policia 

 Militar  não  poderia  conduzi-lo  à  cidade  pois  apenas  a  Polícia  Federal  pode  adentrar 

 em Terras Indígenas para cumprir ordens de prisão. 

 Assim  as  indígenas  têm  buscado  meios  tradicionais  de  mediação  dos  conflitos 

 e  delitos.  As  associadas  da  AGIR,  deixam  explícitas  suas  intenção  de  resolver  essas 

 problemáticas  em  suas  comunidades,  entretanto  enfatizam  a  necessidade  da  busca 

 constante  de  direitos  e  união  entre  as  mulheres.  Além  disto  é  necessário  o 

 fortalecimento  da  cultura  e  o  restabelecimento  da  autoridade  de  caciques,  pajés, 

 anciãos  e  anciãs  para  que  possam  voltar  a  exercer  seus  papéis  de  controle  social, 

 acolhimento  e  aconselhamento  das  comunidades,  fator  esse  de  fundamental 

 relevância, pois possibilita a manutenção da vida em seus territórios. 

 5.4  A agência feminina e a luta constante por direitos 
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 A  agência  feminina  e  o  espaço  ofertado  a  elas  nas  assembleias  e  encontros 

 da  AGIR  tem  uma  importância  fundamental  para  estas  mulheres.  Quando 

 questionadas  a  respeito  destes  espaços  onde  apenas  participam,  alegaram  que 

 sentem-se  mais  livres  e  empoderadas  para  falar  sobre  os  problemas  que  as  afligem 

 no dia a dia. 

 A  experiência  de  sair  das  suas  aldeias  e  se  reunirem,  ampliam  os  conceitos  e 

 a  busca  por  independência  e  por  melhores  qualidades  de  vida  e  instrução.  Neste 

 sentido,  conforme  explica  Jane  Arara  em  conversa,  nos  recorda  que  no  passado  não 

 havia  muitas  oportunidades  para  as  mulheres  dentro  de  seus  territórios,  em  especial 

 para  estudar  ou  para  ganhar  independência.  Esta  realidade  foi  modificada  a  partir 

 dos  encontros  da  AGIR  e  da  sensibilização  de  que  “através  do  estudo  é  uma  das 

 formas de nós nos  defendermos”  (Jane  Arara). 

 Atualmente  em  algumas  Terras  Indígenas  como  a  TI  Igarapé  Lourdes  as 

 mulheres  tem  ganhado  força  nas  tomadas  de  decisão  dentro  de  seus  territórios. 

 Jane  Arara  alega  que  isto  em  “  muito  é  graças  aos  conhecimentos  adquiridos  dentro 

 da  AGIR.  E  aos  poucos  tem  conseguido  conquistar  espaços  de  voz  e  liderança 

 dentro  das  comunidades,  sendo  consultadas  e  tidas  como  referência  ”.  Ao  ser 

 questionada  sobre  se  sente  ouvida  dentro  da  sua  terra,  Jane  respondeu:  “  Nesse 

 momento  eles  estão  me  ouvindo  mais  que  as  outras  lideranças,  como  eu  estou 

 participando  das  reuniões  da  AGIR  eu  levo  para  a  comunidade  o  que  vai  ser  melhor 

 para a comunidade ou o que não vai ser.  ” 

 Isto  em  muito  se  deve  à  convivência  com  outras  mulheres  “  Você  vê  as  outras 

 mulheres  e  o  que  elas  trazem  pra  gente  fortalece  ”.  Em  sua  comunidade  não  se  ouve 

 mais  que  os  homens  tem  um  olhar  mais  ganancioso  para  a  natureza  “  agora  quem 

 está  tomando  a  frente  são  as  mulheres  na  minha  comunidade.  Os  homens  só 

 pensam  no  hoje,  não  pensam  nas  crianças  que  estão  vindo  ”.  Elas  afirmam  que  tem 

 um  olhar  diferente  para  as  questões  ambientais,  “elas  pensam  no  futuro”  ,  e  tem 

 conseguido  “  virar  o  jogo  ”  e  sensibilizar  os  homens  através  do  diálogo.  Assim  eles 

 passam  a  pensar  num  futuro  com  a  floresta  em  pé,  e  em  estratégias  mais  ecológicas 

 e sustentáveis de fonte de renda. 

 Esta  realidade  é  diferente  das  mulheres  do  povo  indígena  Migueleno,  assim 
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 como  as  que  vivem  na  TI  Rio  Negro  Ocaia  e  TI  Rio  Guaporé.  Em  geral  elas  não  têm 

 muita  voz  em  seus  territórios,  sendo  pouco  consultadas.  As  que  lutam  pelo  direito  de 

 serem  ouvidas  estão  presentes  na  AGIR,  participam  das  reuniões  e  constroem 

 conhecimentos  por  meio  das  oficinas  e  tem  começado,  aos  poucos,  a  participar  mais 

 das questões políticas de suas comunidades. 

 O  ápice  da  participação  política  das  mulheres  indígenas  presentes  na  AGIR 

 são  as  cacicas  da  TI  Kaxarari,  e  da  terra  não  demarcada  Puruborá.  Nestas 

 localidades,  elas  exercem  um  papel  formal  de  liderança  representativa  máxima  de 

 suas  aldeias.  E  estas  mulheres  conciliam  seus  papéis  de  mães  com  a  gestão  de 

 seus territórios, ainda que não seja fácil. 

 Gleiciane  Kaxarari  diz  que  “  antigamente  a  ideia  do  homem  era  que  a  mulher 

 tinha  que  cuidar  das  casas  e  das  crianças,  e  hoje  isso  mudou,  tanto  que  nós  temos 

 três  lideranças  femininas  ”.  Valterli  Puruborá,  nos  fala  que  em  seu  povo  quem  mais 

 participa  de  encontro,  reuniões  e  debates  são  as  mulheres,  a  liderança  que  sai  para 

 os debates em geral, é sua prima, a cacica Hosana Puruborá. 

 Como  pontuamos  anteriormente,  a  presença  do  invasor  mudou  as  relações 

 de  hierarquia  de  status  nos  diferentes  papéis  de  gênero  existentes  dentro  das 

 coletividades  indígenas.  De  acordo  com  Sacchi  (2014),  isto  se  deve  pois  há  assim 

 uma  hipervalorização  do  papel  masculino  dentro  das  aldeias  que  implica  diretamente 

 em transformações sociais prejudiciais às mulheres. 

 As  agências  femininas,  no  caso  de  Rondônia  a  AGIR,  buscam  meios  de 

 sensibilizar  os  homens  através  da  comunicação,  pois  estes  também  são 

 sistematicamente  violados  quanto  à  garantia  de  seus  direitos  fundamentais.  E  é 

 dever  do  Estado  assegurar  medidas  preventivas  e  de  combate  às  violências  e  ao 

 alcoolismo. 

 Em  geral,  a  conquista  do  lugar  de  fala  política  dessas  mulheres  em  muito  está 

 relacionada  à  participação  nos  debates,  encontros  e  formações  promovidos  pela 

 AGIR.  O  fato  da  emancipação  feminina  em  muito  tem  a  ver  com  os  direitos  civis  que 

 elas  descobrem  possuir  dentro  da  associação.  Acreditam  que  grande  parte  de  suas 

 pautas  pode  ser  resolvidas  através  da  sororidade  e  do  empoderamento.  O  que 7

 7  Sororidade:  relação de irmandade, união, afeto ou  amizade entre mulheres, assemelhando-se àquela 
 estabelecida entre irmãs. Fonte: Dicionário Online de português. Disponível em: 
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 torna  a  agência  feminina  essencial  para  a  luta  indígena,  uma  luta  que  é  geracional, 

 ambiental,  feminista  que  busca  por  direitos  fundamentais  à  vida,  e  a  vida  como 

 vimos é a terra, e para que nenhuma gota mais de sangue indígena regue esse solo. 

 https://  www.dicio.com.br/sororidade/  Acesso: 15/11/2020. 

http://www.dicio.com.br/sororidade/
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nesta  dissertação  entendemos  que  o  aspecto  organizacional  e  a  visão  da 

 mulher  indígena  é  algo  que  precisa  ser  compreendido  na  voz  dessas,  para  que 

 possamos  corrigir  os  erros  de  nosso  passado  histórico  pautado  em  falas  masculinas, 

 europeias  e  brancas.  Acreditamos  que  cumprimos  os  objetivos  propostos  ainda  que 

 saibamos  que  há  muito  a  ser  discutido.  Pois,  conseguimos  visualizar  como  se 

 organizam  politicamente  e  como  se  dá  o  feminismo  destas  mulheres,  bem  como 

 observar as suas relações com o mundo natural. 

 Para  as  indígenas,  o  território  é  algo  inerente  a  seus  corpos  e  seus  espíritos, 

 assim,  uma  violação  a  qualquer  um  desses  elementos  impacta  diretamente  no  outro, 

 pois  território-corpo-espírito  é  uma  unidade  para  a  cosmovisão  desses  povos. 

 Sugerimos  que  este  tema  seja  profundamente  estudado  em  outras  pesquisas,  a  fim 

 de  construir  um  conceito  de  território  para  esta  população,  ao  ter  em  vista  que  sua 

 relação com o território é sagrada e única. 

 Ainda  de  acordo  com  o  descoberto  neste  trabalho  o  invasor  ao  entrar  nas 

 TIs,  modifica  as  dinâmicas  sociais,  e  degrada  também  seus  corpos,  assim  podemos 

 dizer  que  o  invasor  é  a  pior  violência.  Não  esperávamos  que  as  mulheres  que 

 compõem  a  AGIR  fossem  denunciar  tão  abertamente  a  violência  em  seus  territórios, 

 visto  que  isto  é  um  tabu  muito  difícil  de  ser  quebrado.  Ficamos  surpresas  e  gratas 

 pela confiança depositada neste trabalho. 

 Por  entenderem  a  natureza  e  a  terra  como  parte  integrante  de  si  mesmas,  as 

 mulheres  indígenas  têm  um  olhar  diferenciado  para  a  natureza,  ao  pensar  nos 

 recursos  das  suas  terras  para  o  futuro.  Dessa  maneira,  podemos  dizer  que  o 

 feminismo  feito  por  elas  é  ecológico  e  geracional.  Pois  nas  palavras  das  mesmas, 

 pensam  no  hoje  e  no  amanhã,  sabem  que  se  deixar  que  os  invasores  garimpem, 

 grilem,  retirem  madeira  de  suas  terras,  não  haverá  território  para  seus  filhos  no 

 futuro. E “  o território para nós é tudo. Sem território  não há vida  ”. 

 Ao  ter  o  invasor  como  a  pior  violência  cabe  ao  poder  público  retirá-los  das 

 Terras  Indígenas  e  fornecer  mecanismos  que  amparem  essas  mulheres  em  caso  de 

 violência,  visto  que  a  Lei  Maria  da  Penha,  não  foi  pensada  para  elas  .Ainda  que 
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 respaldadas  pelo  aparato  legal,  a  lei  não  consegue  ampará-las  verdadeiramente,  o 

 que  faz  com  que  essas  mulheres  fiquem  em  situação  de  extrema  vulnerabilidade 

 perante a seus agressores. 

 Sugerimos,  então,  aos  gestores  e  demais  responsáveis,  uma  revisão  na 

 aplicação  da  legislação  para  que  incluam  as  especificidades  das  indígenas,  bem 

 como  a  capacitação  dos  agentes  públicos  para  lidar  com  estas  mulheres,  que  em 

 muitos casos não falam português, e sim suas línguas maternas. 

 Outro  ponto  que  consideram  ser  a  solução  para  a  problemática  da  violência  é 

 o  resgate  da  autoridade  das  lideranças  como  caciques,  pajés,  anciãs  e  anciãos 

 dentro  das  comunidades,  pois  tais  pessoas  são  capazes  de  regular  a  ordem  social,  e 

 aconselhar  os  moradores  das  comunidades,  a  fim  de  diminuir  ou  findar  com  os 

 casos de violência local. 

 Reforçamos  a  urgência  da  retirada  de  todos  os  invasores  das  Tis  de 

 Rondônia,  sob  um  risco  de  perda  irreparável  de  dezenas  de  culturas  de  povos  ricos 

 e  diversos  social  e  culturalmente,  pois  o  território  é  vida  para  os  povos  indígenas,  e 

 um governo que se omite perante a esse massacre é conivente e genocida. 

 Enfatizamos  que  não  é  justo  que  nenhuma  gota  a  mais  de  sangue  indígena 

 seja  derramada  em  nosso  solo,  como  disse  Ailton  Krenak  em  discurso  na 

 Constituinte,  em  04  de  setembro  de  1987:  “Um  povo  que  habita  casas  de  palhas, 

 que  dorme  em  esteiras  no  chão,  não  deve  ser  identificado  de  jeito  nenhum  como 

 inimigo  dos  interesses  do  Brasil,  (...)  e  que  coloca  em  risco  qualquer 

 desenvolvimento.  O  povo  indígena  tem  regado  com  sangue  cada  hectare  dos  8 

 milhões de quilômetros quadrados do Brasil, e os senhores são testemunhas disso”  . 

 Os  interesses  das  indígenas  estão  inteiramente  ligados  à  proteção  da  vida. 

 Nós  somos  parte  desta  Terra,  assim  como  elas,  precisamos  aprender  a  cuidar  deste 

 Planeta  como  essas  mulheres  originárias  fazem,  sob  o  risco  de  não  termos  um 

 futuro. 
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 ANEXOS 

 Anexo I – Manifesto fruto da IV Assembleia Ordinária - AGIR 

 ASSOCIAÇÃO GUERREIRAS INDÍGENAS DE RONDÔNIA (AGIR) 
 Nós,  mulheres  indígenas  do  Estado  de  Rondônia,  reunidas  na  IV  Assembleia 

 das  Guerreiras  Indígenas  de  Rondônia,  realizada  de  02  a  04  de  setembro  de  2019, 

 na  Aldeia  Jatobá  (TI  Rio  Branco),  Estado  de  Rondônia.  Estivemos  em  nossa 

 diversidade  de  mulheres,  de  realidades  distintas  de  territórios,  comunidades  e 

 contexto urbano. Debatendo sobre os principais temas: 

 -  Direitos  Indígenas  e  os  retrocessos  constitucionais;  Violência  contra  as 

 Mulheres  e  Crianças  Indígenas;  Governança  territorial,  e  a  participação  das 

 mulheres  na  defesa  dos  impactos  ambientais  (mineração  e  madeireiros);  Juventude 

 Indígena e os diálogos geracionais. 

 Destacamos as principais violações e violências a serem a combatidas: 

 ●  Violência verbal, psicológica, física e sexual; 

 ●  Assédio  e  violação  sexual,  em  especial  as  crianças  e  jovens  mulheres 

 indígenas; 

 ●  Invasão  territorial  por  madeireiros,  garimpeiros,  caçadores,  pescadores  e 

 grileiros; 

 ●  Racismo em contexto urbano, principalmente nos espaços escolares. 

 Não  aceitamos  quaisquer  tipos  de  violações  e  violências  enfrentadas  por 

 crianças  e  mulheres  indígenas,  pois,  em  nossas  veias  corre  o  sangue  de  nossas 

 ancestrais,  muitas  delas  foram  violadas  e  violentadas  no  processo  de  colonização,  e 

 não  podemos  permitir  que  esse  massacre  a  nós  possa  permanecer  na  atualidade. 

 Por isso, recomendamos: 

 Ao Estado brasileiro: 
 -  Respeitar e garantir a execução dos marcos regulatórios nacional que 

 reconhece os direitos humanos aos povos indígenas; 

 -  Reconhecer e garantir os mecanismos internacionais de denúncia aos direitos 

 humanos aos povos indígenas; 

 -  Garantir a execução da consulta, livre, prévia e informada aos povos 

 indígenas, em conformidade a Convenção 169/OIT; 

 -  Repudiar e rejeitar qualquer ato de legalizar mineração nas Terras Indígenas; 
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 -  Repudiar e rejeitar qualquer Proposta de Emenda a Constituição - PEC que 

 promova o arrendamento de nosso território. 

 Ao Estado de Rondônia: 

 -  Apoiar o processo de demarcação das Terras Indígenas. 

 -  Apoiar a FUNAI na defesa dos territórios, com logísticas e policiais para retirar 

 os invasores de nossas terras. 

 As organizações governamentais e não governamentais (como: indigenistas, 

 ambientais, direitos humanos  ): 

 -  Garantir  a  participação  plena  e  efetiva  de  mulheres  indígenas  nos  projetos, 

 estudos e ações a serem executadas com os povos indígenas de Rondônia; 

 -  Apoiar  a  realização  de  ações  que  possibilitem  conhecimentos  sobre 

 direitos  indígenas  (nacional  e  internacional),  específico  para  as  mulheres 

 indígenas. 

 Aos povos e organizações indígenas: 
 -  Reconhecer  nossa  capacidade  intelectual  e  política  na  defesa  de  nossos 

 direitos  indígenas,  bem  como,  nosso  potencial  nos  processos  de  tomada  de 

 decisão; 

 -  Encorajar  a  juventude  e  mulheres  para  participação  plena  e  efetiva  nos 

 assuntos coletivos de nossas comunidades; 

 -  Repudiar  as  violências  que  crianças  e  mulheres  enfrentam  em  nossas 

 comunidades,  conscientizando  em  especial  os  homens  de  que,  nós  mulheres 

 somos o complemento de nossos povos e organizações. 

 Finalizamos,  esta  assembleia  salientando  que  o  atual  presidente  Sr.  Jair  Messias 

 Bolsonaro  em  seus  245  dias  de  governo  tem  retrocedido  nos  direitos  indígenas  e 

 ambientais,  estimulando  o  ódio  e  racismo  a  nós  como  povos  indígenas,  gerando 

 perseguição,  aumento  das  invasões  de  madeireiros  e  grileiros,  que  criminalizam 

 e  ameaçam  a  vida  de  nossas  crianças  e  de  nós  mulheres  indígenas,  que  mais 

 sofrem  com  os  impactos  advindos  da  falta  de  compromisso  e  desrespeito  aos 

 direitos dos povos indígenas. 
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 APÊNDICES 

 Apêndice I – Questionário Semiestruturado 

 1.  Você se considera Ouvida a respeito das decisões tomadas com relação a 

 terra indígena onde você vive? 

 2.  Você se sente mais forte e ouvida (empoderada) desde que entrou na AGIR? 

 3.  Você acredita que as mulheres têm um olhar diferente do olhar do homem 

 quando se trata da natureza? 

 4.  A terra onde você vive foi afetada pelas queimadas este ano? Se sim, você 

 considera que as queimadas foram piores este ano? 

 5.  Você tem relatos de invasores, ou invasões, nas terras onde você vive? Se 

 sim, como as mulheres do seu povo tem lidado com isso? 

 6.  Você considera importante a criação de espaços e associações onde vocês 

 possam discutir seus problemas sem a presença dos homens? Por quê? 

 7.  Por fim, o que significa o território para você e para seu povo? 
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 Apêndice II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 Você está sendo convidada a participar da pesquisa “  PROTAGONISMO AMBIENTAL 
 DA MULHER INDÍGENA EM RONDÔNIA E EM RORAIMA”,  desenvolvida  por 
 Deborah  Monteiro  dos  Santos,  discente  de  Mestrado  em  Geografia  da  Universidade 
 Federal  de  Rondônia  -  UNIR,  portadora  do  RO  1179151  SESDEC/RO  e  CPF 
 017403.862-30,  residente  a  Rua  Santos  Dumont,  nº1632,  Pedrinhas,  Porto  Velho  – 
 RO. Sob orientação do Professora Dr.ª Maria das Graças Silva Nascimento Silva. 
 O  objetivo  central  do  estudo  é:  Analisar  o  aspecto  organizacional  das  mulheres 
 indígenas  de  Rondônia  e  Roraima  com  relação  às  Terras  Indígenas  que 
 habitam  e  sua  correlação  com  a  preservação  do  ecossistema  local,  do  modo 
 de vida tradicional e as relações de gênero existentes dentro da associação. 
 O  convite  a  sua  participação  se  deve  à  sua  participação  na  AGIR  (Associação  de 
 Guerreiras  Indígenas  de  Rondônia.  Sua  participação  é  voluntária,  isto  é,  ela  não  é 
 obrigatória,  e  você  tem  plena  autonomia  para  decidir  se  quer  ou  não  participar, 
 bem  como  retirar  sua  participação  a  qualquer  momento.  Você  não  será 
 penalizado  de  nenhuma  maneira  caso  decida  não  consentir  sua  participação,  ou 
 desistir  da  mesma.  Contudo,  ela  é  muito  importante  para  a  execução  da  pesquisa. 
 Serão  garantidas  a  confidencialidade  e  a  privacidade  das  informações  por  você 
 prestadas.  A  qualquer  momento,  durante  a  pesquisa,  ou  posteriormente,  você 
 poderá  solicitar  do  pesquisador  informações  sobre  sua  participação  e/ou  sobre  a 
 pesquisa,  o  que  poderá  ser  feito  através  dos  meios  de  contato  explicitados  neste 
 Termo. 
 A  sua  participação  consistirá  em  responder  perguntas  de  um  roteiro  semiestruturado 
 de  entrevista/roda  de  conversa  junto  à  pesquisadora  do  projeto.  A  entrevista  será 
 feita  mediante  a  gravação  e  conversão  em  um  documentário  posterior.  Para  isto  a 
 participante deve concordar em ceder as imagens realizadas nesta pesquisa para a 
 construção  do  documentário.  O  tempo  de  duração  da  entrevista  é  de 
 aproximadamente vinte minutos e a roda de conversa será de cerca de uma hora. 
 As entrevistas serão transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas somente 
 terão acesso às mesmas o aluno e seu professor orientador. 
 Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, 
 conforme Resolução CNS n  o  466/12. 
 O benefício relacionado com a sua colaboração nesta pesquisa é o de contribuir 
 para a divulgação dos coletivos de mulheres indígenas na Pan-Amazônia brasileira. 
 A pesquisa não gerará riscos à saúde física ou mental das entrevistadas, e em 
 qualquer momento você tem o direito de retirar-se da pesquisa. 
 Os  resultados  serão  divulgados  em  palestras  dirigidas  ao  público  participante, 
 relatórios  individuais  para  os  entrevistados,  artigos  científicos,  na  construção 
 de documentários e na dissertação da discente. 
 Eu  , 

 portadora  da  cédula  de  identidade  _,  e  do 

 Cadastro    de    Pessoa    Física 

 _, residente a  , 

 disponho-me  a  colaborar  com  esta  pesquisa.  E  autorizo  a  divulgação  do  material 

 colhido  em  minha  entrevista  para  a  produção  de  artigos,  documentários,  livros, 

 dentre outros materiais de divulgação de caráter científico e informativo. 
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 Assinatura da Participante 

 Local  ,  /  / 


