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Resumo: Neste artigo propomos discutir a organização coletiva da Rede Puxirão de Povos e  

Comunidades Tradicionais do Paraná, que agrega oito segmentos: indígenas, faxinalenses, 

quilombolas, cipozeiros, pescadores artesanais, ilhéus, detentores de ofícios tradicionais e  

comunidades de terreiro. Para compreendermos os processos políticos desses segmentos seguimos 

os ativistas no modo como mobilizam o conceito local de puxirão, que designa as formas cotidianas 

de auxílio mútuo e gratuito por ocasião das práticas de coleta, pesca, plantio, colheita, construção de 

casas, festividades etc., e que pode se dar em benefício de um indivíduo ou de um coletivo com o 

qual se estabelecem alianças. Quando o puxirão é transposto para o espaço de organização política, 

isso acarreta em trazer essa forma de auxílio mútuo para dentro das lutas conjuntas, em que se 

operam devires, relações construídas por alianças e que se dão por comunicações transversais entre 

os segmentos heterogêneos. Discutimos como se opera a organização política na diferença, tomando 

o puxirão enquanto um conceito potente que permite compreender a política ontológica dos 

segmentos. O que vemos na forma como a Rede Puxirão se articula é um devir minoritário, de 

resistência, uma micropolítica da percepção, da afecção e do diálogo, assim como também 

invenções, experimentos e atos de resistência frente a processos de expropriação dos territórios dos 

segmentos e de negação de seus modos de vida e de suas cosmologias. 
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Puxirão não é um nome por acaso, é um território, é um costume nosso, 
de vários segmentos tradicionais e tem vários nomes, puxirão, puxirum, 
mutirão. Então é muito forte isso, não por causa do nome, mas por causa do 
conteúdo que se faz no puxirão (Hamilton, faxinalense, entrevista, 
novembro de 2013, grifos nossos). 

 

Buscamos discutir aqui o puxirão2 enquanto prática e enunciação política de 

povos e comunidades tradicionais do Paraná. Não o tomamos como uma metáfora, 

mas como um enunciado central e uma prática coletiva de atuação que se torna 

crucial para a compreensão da ação política e das lutas realizadas pela Rede 

                                                             
1 Esse artigo está baseado na discussão que realizamos de modo mais amplo na tese 
intitulada: Rede Puxirão de Povos e Comunidades Tradicionais: luta pelo território e pela diferença 
(WEDIG, 2015). 
2  Esse termo tem variações regionais, que podem ser: mutirão, puxirum, grupo de ajuda, e 
outros. Constitui-se em uma forma de trabalho, mas também de se relacionar, que é própria de 
diferentes grupos Brasil afora, baseando-se no auxílio mútuo prestado gratuitamente. 



Puxirão. Como diz Hamilton, um faxinalense, o Puxirão não é “um nome por acaso, 

é um território”. Ele será tomado, portanto, como uma noção política, que tem em 

sua potência toda uma forma de ativismo que perpassa os diversos segmentos. 

Puxirão, ao nomear as relações constituídas por povos e comunidades tradicionais 

do Paraná e compor o sentido de uma rede que agrega diferenças, refere e produz 

um conjunto de práticas políticas entre os segmentos. Desse modo, mais do que 

abordar o que é o puxirão no sentido semântico ou etimológico, interessa-nos seguir 

o que ele opera na prática política dos segmentos.  

Porém, antes de discutir o puxirão, cabe apresentar a Rede Puxirão de 

Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná, na qual a potência dessa prática e 

enunciação se operam. 
 

A Rede Puxirão 

A Rede Puxirão de Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná foi criada em 2008, no Iº 

Encontro Regional dos Povos e Comunidades Tradicionais, no município de Guarapuava, Centro Sul 

do estado. Ela reúne faxinalenses, ilhéus, quilombolas, pescadores artesanais, indígenas, detentores 

de ofícios tradicionais, membros de religiões de matriz africana e cipozeiros. Esses segmentos, 

bastante diferentes entre si, se articulam e estabelecem alianças para a realização de suas lutas. A 

seguir, apresentamos uma breve descrição de cada um desses segmentos. 
A Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses (APF) agrega comunidades faxinalenses de 

diferentes regiões do Paraná. Os faxinais se caracterizam como áreas de terra de uso comum, cuja 

ocupação se deu ainda no período colonial. Os faxinalenses realizaram e realizam resistências 

diversas contra os processos de perda de seus territórios ao longo das gerações, enfrentando 

conflitos decorrentes, fundamentalmente, da expansão da agricultura monocultora e da atividade de 

exploração florestal por grandes madeireiras (SOUZA, 2010). Um levantamento recente das áreas de 

faxinais no Paraná, realizado pelo Projeto de Nova Cartografia Social, identificou 250 faxinais, sendo 

que 30 deles estão organizados politicamente em associações locais e ligados a APF. No ano de 

2005, algumas lideranças e associações faxinalenses, junto a Comissão Pastoral da Terra3 

organizaram o Iº Encontro Estadual dos Povos Faxinalenses. Foi nele que se constituiu o movimento 

“Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses”.  

O Movimento de Aprendizes da Sabedoria (MASA) dos detentores de ofícios tradicionais 

agrega diversos indivíduos que realizam práticas de cura de medicina popular. Reconhecem-se como 

benzedeiras, parteiras, curandeiros, remedieiros, rezadeiras, entre outras nomeações que variam por 

                                                             
3  A Comissão Pastoral da Terra (CPT) foi criada em 1975 e tornou sistemático o trabalho de 
mobilização camponesa realizada por padres, bispos e outros agentes religiosos e não religiosos. 
Muitas lideranças que atualmente atuam no sindicalismo e em movimentos sociais rurais, além de 
ONGs que atuam no mundo rural brasileiro, tiveram por origem a militância junto aos grupos 
constituídos pela CPT nos anos de 1970 e 1980 (GARCIA JR., 2003). 
 



regiões e ofícios realizados. Organizam-se coletivamente frente a um cenário de “invisibilidade social, 

preconceito e marginalização dos ofícios tradicionais de curas” (NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL DOS 

POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO BRASIL4, 2012, p. 3). O Iº Encontro de Detentores 

de Ofícios Tradicionais no Paraná realizou-se em 2008, na cidade de Irati, ocasião em que foi 

constituído o MASA. Desde então, esse movimento vem organizando encontros de trocas de 

experiências e articulações com os poderes públicos municipais e estaduais a fim de buscar seu 

reconhecimento, através de políticas públicas para o acolhimento das práticas tradicionais de cura no 

sistema formal de saúde. Há ainda a reivindicação pelo livre acesso às plantas medicinais e às fontes 

de água que se encontram em diferentes locais, privados e públicos5. 

O Movimento dos Ilhéus do Rio Paraná (MOIRPA) e a Associação dos Atingidos pelo 

Parque Nacional da Ilha Grande e Área de Proteção Ambiental (APIG) agrega moradores atuais ou 

antigos das ilhas do Rio Paraná e que se auto-reconhecem como ilhéus. No Paraná, os ilhéus 

constituíam, “nos anos de 1980, 12.000 pessoas, que foram atingidos pelo alagamento causado pela 

construção da barragem de Itaipu” (ILHEUS, 2011)6. Na ocasião, muitos ilhéus, por serem posseiros, 

foram retirados das ilhas, lhes restando como única alternativa tornar-se assalariados da cana-de-

açúcar, do algodão, além de se ocupar em atividades urbanas, principalmente como trabalhadores 

informais. Alguns se integraram ao Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e também 

ao Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Além disso, posteriormente, outras áreas 

territoriais dos ilhéus foram transformadas no Parque Nacional da Ilha Grande e em Área de Proteção 

Ambiental (APA) Federal dos Rios e Várzeas do Rio Paraná. As múltiplas regulações ambientais 

acabam se constituindo em um campo de embates entre agentes do Estado e os ilhéus, a partir dos 

usos e das proibições que incidem sobre esses territórios. Os ilhéus que ainda vivem em algumas das 

ilhas lutam para nelas permanecer, os que delas foram expulsos lutam para recuperar seus territórios 

ou mesmo serem indenizados. Suas ações coletivas se realizam em um cenário de ameaça de 

construção de novas barragens, como também de instituição de leis ambientais que restringem cada 

vez mais os usos de seus territórios. 

O Movimento Interestadual das Cipozeiras e Cipozeiros (MICI) é formado por grupos que 

habitam o litoral do Paraná e de Santa Catarina. O principal conflito enfrentado por esse segmento é 

a restrição do acesso ao território de onde retiram as matérias-primas para suas atividades: o cipó 

(imbé) e outras fibras da floresta para a produção de artesanato, seu principal meio de vida. De 

                                                             
4  O Boletim Informativo das Benzedeiras foi elaborado a partir de mapeamento realizado pelo 
Projeto da Nova Cartografia Social, na região Centro-Sul do Paraná, em que foram identificadas 
pessoas que realizam práticas de cura tradicionais. Foram registrados a presença de altares e 
quintais com plantas medicinais, a localização das casas, as práticas tradicionais de cura, conflitos e 
ameaças dos ofícios, uso das plantas medicinais, entre outros elementos. 
 
5  O documentário “Benzedeiras: ofício tradicional”, dirigido por Lia Marchi, apresenta 
elementos da organização dos detentores de ofícios tradicionais do MASA. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=eBPegB3IIU0> Acesso em 20 de outubro de 2015. 
 
6  Documentário produzido pelos mestrandos em Geografia da Universidade Estadual do 
Centro-Oeste do Paraná, intitulado "Ilhéus do Rio Paraná: relatos de uma luta esquecida". 2011. 
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=MCbEGhw5AJA>. Acesso em: 26 de março de 
2013. 



acordo com dados levantados pelo projeto da Nova Cartografia Social, os cipozeiros devem ser hoje 

aproximadamente sete mil pessoas (POVOS TRADICIONAIS DO PARANÁ, 2011). Vivem em 

pequenos núcleos, em municípios em que há áreas de extrativismo na Mata Atlântica. O MICI foi 

formado em 2008, em Garuva, Santa Catarina e reivindica a demarcação dos territórios, o 

reconhecimento de suas práticas e do uso dos recursos naturais e denuncia a perseguição que 

sofrem pelos órgãos ambientais. Demanda ainda políticas públicas municipais, estaduais e federais 

que garantam a continuidade de seus modos de vida (ANTUNES, 2011). 

A Articulação dos Povos Indígenas do Sul (ARPIN-Sul) é o segmento que agrega povos 

indígenas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: Guarani, Kaingang, Xokleng, Xetá e 

Charrua. Ela foi organizada em 2006, com sede na cidade de Curitiba/PR. A Articulação foi formada 

com o “intuito de acumular forças políticas para se contrapor à avalanche de ameaças e agressões 

dos setores anti-indigenistas”7. No Paraná, os indígenas das nações Xetá, Guarani e Kaingang, vivem 

em aldeias, assentamentos ou acampamentos provisórios. Suas reivindicações são pelo acesso e 

regularização dos territórios tradicionais, educação escolar indígena, saúde indígena e 

sustentabilidade de seus territórios (POVOS TRADICIONAIS DO PARANÁ, 2011). 

A Federação Estadual das Comunidades Quilombolas do Paraná (FECOQUI) é formada por 

integrantes de comunidades quilombolas de vários núcleos, tanto rurais como urbanos, de 

acampamentos e assentamentos provisórios ou já constituídos. Os conflitos que enfrentam são de 

acesso e regularização do território tradicional (POVOS TRADICIONAIS DO PARANÁ, 2011). No 

Paraná foram identificadas 86 comunidades quilombolas, das quais 36 foram certificadas pela 

Fundação Cultural Palmares, distribuídas em 18 municípios. Em termos de demarcação do território, 

há uma série de entraves para a regularização das áreas. As suas principais reivindicações são a 

retomada dos territórios tradicionalmente ocupados, o acesso à habitação, água, luz, saneamento 

básico, além do reconhecimento da “forma de vida e da cultura negra quilombola” (NOVA 

CARTOGRAFIA SOCIAL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO BRASIL, 2008). 

O Fórum Paranaense das Religiões de Matriz Africana (FPRMA)8 agrega diversas 

comunidades e nasceu por iniciativa de um grupo de religiosos por ocasião da II Conferência 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR), em junho de 2009, na qual ocorreu a 

orientação de criação dos fóruns estaduais, visando propor formas de contribuir para a solução de 

problemas que enfrentam: preconceito, intolerância religiosa, criminalização das suas práticas etc. 

Reivindicam o livre acesso para a coleta de ervas sagradas em locais públicos e privados e a 

disponibilidade de locais para a realização de suas oferendas (POVOS E COMUNIDADES 

TRADICIONAIS DO PARANÁ, 2011). 

O Movimento dos Pescadores Artesanais do Litoral do Paraná (MOPEAR) é constituído por 

pescadores artesanais que habitam o litoral e algumas ilhas. Enfrentam conflitos pelo acesso ao 

território tradicional, principalmente em razão da sobreposição ocorrida pela instituição das Áreas de 

Preservação Ambiental (APAS) e dos parques ambientais (POVOS TRADICIONAIS DO PARANÁ, 

                                                             
7  Disponível em: <In: http://www.arpinsul.org.br/>. Acesso em 23 de novembro de 2012. 

 
8  Disponível em: < http://fprma.blogspot.com.br/>. Acesso em: 24 de novembro de 2012. 
 



2011). As reivindicações dos pescadores englobam o acesso aos recursos pesqueiros que ficam 

ameaçados pela pesca industrial e também realizam demandas ao IBAMA, em razão da 

sobreposição do Parque Nacional do Superagui9 aos seus territórios tradicionais e às áreas limites 

para a pesca. No ano de 2010 foi criado o MOPEAR, a partir do Iº Encontro dos Pescadores e 

Pescadoras Artesanais do Sul do Brasil, no município de Guaraqueçaba/PR. O Encontro reuniu 

pescadores artesanais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de representantes do 

Movimento Nacional dos Pescadores Artesanais. 

Esses segmentos se apresentam, respectivamente, através de lemas de luta que são 

proferidos nos espaços de organização política e ação coletiva: “No direito ou na luta essa terra é 

faxinalense!”; “Cuidar da vida é a nossa missão!”; “Ilhéus do Rio Paraná, unidos vamos lutar!”; 

“Cipozeiros em movimento, na luta pelo reconhecimento!”; “Quando um guerreiro tomba, o outro se 

levanta!”; “África, teu povo se levanta!”; “Quem é de axé, diz que é!”; “Na terra e no mar, nós vamos 

lutar!”.  
Os segmentos, em conjunto com entidades apoiadoras como ONGs e 

universidades, realizaram levantamentos de estimativa do número de indivíduos que 

compõem os povos e comunidades tradicionais no Paraná. A construção das 

autocartografias também tem auxiliado para isto. Estimam, assim, a existência de 

30.000 indígenas, 40.000 faxinalenses, 20.000 quilombolas, 12.000 ilhéus, 7.000 

cipozeiros, 12.000 pescadores artesanais, 7.000 detentores de ofícios tradicionais e 

70.000 membros de comunidades de terreiro. Esses, certamente, são números 

relativos, pois muitas vezes um indivíduo pode estar relacionado a mais de uma 

dessas identidades políticas. É preciso notar também que nem todos os indivíduos 

reconhecidos como pertencentes a essas identidades coletivas estão organizados 

em movimentos sociais. São, no entanto, números que sinalizam para uma 

significativa presença desses segmentos e certamente para processos de 

invisibilização realizados pelo Estado. 
Depois de apresentar brevemente cada um dos segmentos, passamos a discutir o modo 

como se estabelecem alianças entre eles através da prática política do puxirão e como realizam a 

ação política na diferença pelas formas segmentares de organização. 
 

O puxirão e as formas segmentares  

O termo “puxirão” corresponde a uma prática cotidiana e local de auxílio 

mútuo e gratuito, que é realizada coletivamente por ocasião do plantio, da colheita, 

                                                             
9 A Ilha do Superagui localiza-se no município de Guaraqueçaba, litoral norte do estado do 
Paraná. O Parque Nacional do Superagui foi criado no ano de 1989 e ampliado em 1997 e abrange 
uma área de 33.988 ha. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/o-que-fazemos/visitacao/ucs-
abertas-a-visitacao/209-parque-nacional-do-superagui.html>. Acesso em: 30 de janeiro de 2015. 
 



da construção de casas, da abertura de estradas etc. É algo que pode se dar tanto 

em benefício de um indivíduo, como de um coletivo com o qual se estabelecem 

alianças. Na condição de prática cotidiana, o puxirão ocorre de diversas formas: 
 
O que se faz no puxirão? A coisa mais rica que tem, é onde a solidariedade 
entre nós prevalece, onde a gente se ajuda. Faz puxirão para fazer o 
serviço do vizinho, onde se reúne a comunidade inteira. Um serviço que eu 
vou gastar trinta dias para fazer, acaba se fazendo tudo no dia, ou em meio 
dia. Aí você vai fazer o puxirão no outro vizinho. É claro que isso já não está 
mais tão forte como era antes. Mas, o puxirão é por causa disso, é uma 
coisa muito forte, que tem esse cunho solidário. Eu não vi outra coisa além 
disso, que seja mais solidário, do que fazer puxirão. Então se adotou Rede 
Puxirão. O nosso [movimento, dos faxinalenses] é Articulação Puxirão 
[faxinalense]. Então, não é à toa. Puxirão é muito forte para nós (Hamilton, 
entrevista, novembro, 2013). 
 

O puxirão, conforme explicam os ativistas da Rede Puxirão, é a prática da 

solidariedade, do apoio mútuo e é nesse sentido que passa a ser acionado enquanto 

uma forma de fazer a luta entre os segmentos. É na luta que o puxirão opera 

práticas de reciprocidade que se dão pelo intercâmbio de experiências e de 

enfrentamento de antagonistas. Quando o puxirão é transposto para o espaço de 

organização política, esse deslocamento pressupõe trazer essa prática cotidiana 

para o interior das lutas políticas conjuntas, evidenciando a relação direta entre 

política e as demais experiências vividas pelos agentes (GOLDMAN, 2006). 

Reunir-se no puxirão e estabelecer ajuda mútua entre os segmentos não 

quer dizer que se construa um movimento homogêneo, unitário e fechado, ao 

contrário, designa que as lutas se realizam por pautas comuns entre diferentes 

segmentos que se agregam em torno do território, da reivindicação pelo 

reconhecimento e por políticas públicas específicas. 
 
Reunir todos esses povos em uma empreitada para resgatar seus 
territórios [...] é um puxirão. Na discussão deles [referindo-se aos ativistas 
dos segmentos], eles disseram: vamos reunir todo mundo num puxirão e 
nós vamos conquistar os nossos territórios (Dionísio, integrante da CEMPO, 
entrevista maio, 2013, grifos nossos). 
 
[...] tem alguns que chamam de mutirão ou puxirum, é variado o nome, mas, 
no caso dos faxinais, seria o agrupamento de pessoas para o serviço 
coletivo, por exemplo, para a manutenção das cercas no perímetro entre o 
faxinal e a lavoura, é feito os mutirões, puxirões. E, na questão da Rede 
[Puxirão], eu penso que já é neste sentido também, que seja o 
agrupamento, lutando por uma causa, levando em conta as demandas dos 
segmentos, conforme eu falei, mas procurando defender num todo, como se 
fosse um grupo irmanado, lutando por um objetivo só (Amantino, 
faxinalense, entrevista, novembro de 2013). 
 

Assim como na prática cotidiana do puxirão, em que cada participante auxilia 



naquilo que pode, e com isso estabelece alianças sem se fundir com aquele a quem 

prestou auxílio, na organização política da Rede Puxirão, essa prática também se 

propaga: os segmentos se apoiam uns aos outros naquilo que consideram possível, 

levando em conta as demandas de cada um e, ao mesmo tempo, seguem como 

segmento específico, com suas próprias demandas a resolver, que pode ter o auxílio 

dos demais. 

Fazer puxirão é, portanto, fazer política. A política que ali se desenvolve não 

é uma política da unificação, mas da multiplicação, da multiplicidade. Tais conexões 

não se dão sem tensões uma vez que compreender as diferenças nos modos de 

vida de cada um exige diálogo e relações intensas, que se dão tanto em momentos 

em que se vai conhecer o espaço de vida do outro e seu cotidiano, como por meio 

de conversas nos espaços das reuniões e em momentos informais de encontros, em 

que se debatem as diferenças nos modos de vida e de luta. 

O puxirão pode ser visto como uma lógica política, na qual os diversos 

segmentos buscam construir mobilizações coletivas, em que se estabelecem 

intensas negociações entre as diferenças. Atuar em puxirão demanda, por isso, 

buscar reconhecer os modos de vida diferenciados, solidarizar-se com as formas de 

violência e expropriação sofridas pelos diferentes povos e identificar pontos de 

semelhança entre as lutas que permitam a ação coletiva. 

Não comparecer nos momentos decisivos de auxílio coletivo e também da 

luta do outro, pode consistir no rompimento de alianças. Durante a pesquisa de 

campo, em algumas falas nas reuniões e nos encontros faziam-se referências a 

pessoas ou grupos que não comparecem mais, faltas atribuídas ao individualismo 

que toma conta quando alguém está com a sua luta resolvida, referindo a algum 

encaminhamento específico, que tenha sido dado ao grupo mencionado, para as 

demandas que até então vinham reivindicando10. 

O puxirão é uma prática de alianças que impede que os grupos se fusionem 

e se unifiquem. Eles articulam elementos heterogêneos, através de formas 

politicamente enriquecidas de alteridade. Assim, para compreender o puxirão, é 

também importante reconhecer a forma como operam as lógicas segmentares em 

que se organiza a Rede Puxirão. Nas falas dos ativistas, salienta-se sempre a 
                                                             
10  Durante a pesquisa de tese não seguimos esses grupos que não participam mais da Rede 
Puxirão, que poderia ter nos proporcionado elementos para compreender os diversos motivos que 
podem levar ao rompimento de alianças ou da criação de outras alianças, com outros grupos. Essa 
questão mereceria um outro estudo. 



autonomia dos segmentos frente à Rede Puxirão:  
 
[...] a autonomia é do movimento [do segmento], se o movimento define, a 
definição política é do segmento do movimento, nem a Rede [Puxirão] 
pode intervir. Se eles definirem é eles, se vão acertar beleza, se vão errar, é 
eles também, é definição deles (Dimas, faxinalense, Reunião da Rede 
Puxirão, março, 2013, grifos nossos).  

 

A divisão da Rede Puxirão em segmentos, longe de se constituir apenas 

como um modo de nomear, refere-se a uma lógica de ação, de práticas, de 

aprendizagens coletivas abertas aos possíveis e aos imprevistos. Organizar-se 

politicamente como segmento de povos e comunidades tradicionais consiste na 

experiência de defender coletivamente uma identidade política e um território. 

Operar em lógicas segmentares permite que os segmentos não se 

constituam como um grupo unificado, mas que construam aproximações a fim de se 

apoiarem mutuamente e realizarem coletivamente os enfrentamentos de conflitos e 

as reivindicações dirigidas ao Estado. O espaço de reuniões e encontros permite 

que os segmentos troquem experiências, se conectem, se cruzem e construam 

lutas, projetos e atuações conjuntas. 

Deleuze e Guattari (1997a) diferenciam dois tipos de segmentaridade: dura e 

flexível. A segmentaridade dura é a marca do Estado, que substitui formações 

morfológicas flexíveis por essências ideais ou fixas, afectos por propriedades, 

segmentações em ato por segmentos pré-determinados, uma máquina de 

sobrecodificação que produz o espaço homogêneo e traça segmentos determinados 

em sua substância, sua forma e suas correlações. Poderíamos para esse caso citar 

as identidades nacionais, que se constituem por formas assimilacionistas e 

integracionistas. 

Na segmentaridade flexível, por sua vez, operam as multiplicidades com 

inúmeras dimensões, através de micro-devires. Vemos que o puxirão, como prática 

política, opera pelo processo segmentar flexível, da multiplicidade, em que os 

segmentos estabelecem conexões entre si, contudo, continuam a operar nas suas 

diferenças. As demandas dos segmentos não são sobrepostas na ação coletiva da 

Rede Puxirão, pelo contrário, as suas demandas são compartilhadas, a fim de que 

uns conheçam as reivindicações dos outros e possam defender-se mutuamente. 

Conforme Goldman (2006), as segmentaridades políticas não são fixas, elas 

são um arranjo relativo de alianças que se estabelecem de acordo com critérios 



diversos e operam em oposição à lógica de centralização ou de unificação. A 

agregação segmentar é sempre relativa e, portanto, contextual e reversível, em que 

continuamente vão sendo compostas outras alianças. 

Desse modo, a segmentaridade, como princípio organizativo, conforme 

Goldman (2006), não consiste na divisão de uma suposta unidade primeira em 

entidades discretas. Para o caso da nossa análise, cabe perceber que não existe 

uma unidade primeira de povos e comunidades tradicionais que se subdivida nos 

diversos segmentos, mas ocorre a conversão de multiplicidades (de indivíduos, de 

coletivos de parentesco, de alianças, de organizações camponesas anteriores etc.) 

em segmentos (faxinais, ilhéus, pescadores artesanais, quilombolas, indígenas etc.). 

A lógica segmentar da Rede Puxirão pode ser compreendida também na 

forma como se organizam os grupos que constituem cada um dos segmentos, já que 

estes também produzem lógicas segmentares. Por exemplo, na articulação do 

segmento faxinalense, os grupos provenientes de diferentes faxinais têm demandas 

próprias e se organizam em movimentos locais, a partir de conflitos e questões que 

eles se colocam e, ao mesmo tempo, eles se articulam em conjunto com outros 

faxinais, na APF. Isso também se opera na Articulação dos Indígenas do Sul 

(ARPIN-Sul), em que entram em relação indígenas Kaingang, Guarani e Xetá, mas 

cada um desses povos tem já suas próprias organizações, suas demandas e suas 

questões. É assim que operam, igualmente, as organizações dos outros segmentos 

da Rede Puxirão. 

Na Rede Puxirão se estabelecem conexões entre grupos heterogêneos que 

se reúnem e realizam ações pautadas na alteridade, na pluralidade de modos de 

vida e de formas de luta. Nela se operam agenciamentos coletivos de enunciação, 

em que as diferenças são perspectivas radicais e irredutíveis. A alteridade produz a 

comunicação entre os segmentos e possibilita atuarem conjuntamente. As 

identidades desses grupos não apontam para uma unidade, mas operam por lógicas 

políticas segmentares, em que se aproximam em determinados momentos, se 

afastam em outros e podem voltar a se aproximar. 

Longe de unificar as demandas, estabelecem-se, entre os segmentos, 

relações políticas rizomáticas, nas quais realizam-se alianças entre grupos 

heterogêneos e onde aquilo que poderia ser pensado como um “todo” (à medida que 

conecta em um nível mais amplo), é apenas uma “parte”, ao lado de outras partes. 

Nesse sentido, a Rede Puxirão não unifica os segmentos, ela se acrescenta a eles 



“como uma nova parte, composta à parte” (DELEUZE & GUATTARI, 1997a). Ela não 

pode ser pensada como um “todo” que representa os segmentos, pois ela opera 

como uma “parte”, ao lado de outras, que, no caso, são os oito segmentos e mesmo 

a multiplicidade de grupos. 

Há, portanto, construção de uma luta comum ou do “que é comum numa luta 

maior”, mas o comum aqui não tem o sentido de identidade genérica, mas de 

comunicação transversal (ZOURABICHVILI, 2004) entre grupos que diferem. Ocorre, 

portanto, a afirmação da diferença e a possibilidade de composição de pautas 

comuns de luta, não totalizáveis. As ações políticas que ali ocorrem “não supõem 

nenhuma unidade, não entram em nenhuma totalidade e tampouco remetem a um 

sujeito” (DELEUZE & GUATTARI, 1997a). 

Quando os segmentos da Rede Puxirão se reúnem, na reunião da Equipe11, 

com outros movimentos sociais, como o Movimentos dos Trabalhadores Rurais sem 

Terra (MST), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Movimento dos 

Pequenos Agricultores (MPA), Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) etc., e 

com os agricultores ecologistas, as lógicas de atuação política segmentares também 

se estabelecem. As lutas são aproximadas em vários momentos e ocorre apoio 

mútuo entre eles. No entanto, o que povos e comunidades tradicionais defendem 

são perspectivas que se afastam das lógicas de unificação como agricultores 

familiares, camponeses ou sem-terra. É num debate que se inicia em uma reunião 

entre um integrante do MST e um faxinalense, num dia da reunião da Equipe, que se 

coloca a questão da relação, da ação política conjunta e da diferença. 

O integrante do MST inicia a fala fazendo referência ao Encontro Nacional 

Unitário de Trabalhadores e Trabalhadoras, dos Povos do Campo, das Águas e das 

Florestas realizado em agosto de 2012 em Brasília, no qual foi discutida a 

necessidade de ser criada uma “unidade camponesa de luta”. Nesse Encontro, as 

antigas (e também atuais) pautas do campesinato brasileiro, como reforma agrária 

uniram-se com questões de luta pelo território e pelo reconhecimento, expresso na 

Declaração Final do Encontro, em que reivindicaram “Reforma Agrária, Terra, 

                                                             
11 A Equipe foi constituída nos anos de 1970, por agentes ligados à Igreja Católica e 
Protestante, que desenvolviam atividades de formação política e apoio técnico com camponeses da 
região Centro-Sul do Paraná. Nela se agregavam técnicos agrícolas, agrônomos, veterinários e 
camponeses que passaram a se reunir periodicamente para o encaminhamento de demandas.  
Atualmente, as reuniões da Equipe agregam integrantes dos povos e comunidades tradicionais, de 
agricultores ecologistas e dos “movimentos sociais históricos” (MST, MAB, MPA, MMC, etc). 

 



Território e Dignidade12”. Esse Encontro sinalizou a diversidade de sujeitos que 

defendem seus modos de vida específicos através de reivindicações de 

reconhecimento pelo Estado. Reuniram-se ali quilombolas, indígenas, extrativistas, 

pescadores artesanais, quebradeiras de coco, comunidades tradicionais, agricultores 

familiares, trabalhadoras e trabalhadores rurais, assentados de reforma agrária, 

entre outros. Um dos elementos que aproxima as suas lutas é a constante ameaça 

às suas vidas, pelo avanço da mercantilização das terras e territórios. 

É a ênfase na diferença de modos de vida e, consequentemente, de modos 

de ação na luta que perpassa o debate.  
 

[…] mesmo diante de nossas formas diferentes de viver e de atuar na terra 
[...], há a possibilidade de a gente se encontrar também com outros 
movimentos do campo, pessoal do MST, pessoal do MPA, pessoal do MAB, 
da Via Campesina, Movimento de Mulheres Camponesas. Claro que nós 
debatemos, o capital é o mesmo, o mesmo opressor deles é o opressor 
nosso. O jeito de reivindicar pode ser diferente, mas o antagonista é o 
mesmo, então se soma. A gente está discutindo isso tem pouco tempo, 
porque os pequenos agricultores do MPA e os sem-terra do MST eles são 
muito fortes, eles são anteriores a nós, como movimento, como 
organização, mas um acaba aprendendo com o outro (Entrevista Hamilton, 
novembro 2013). 

 
As ações políticas coletivas, defendidas pela Rede Puxirão, ocorrem pela 

troca de perspectivas sobre as formas de vida e as formas de fazer a luta, em que 

um grupo pode ser afetado pelas lógicas de outro e com isso se implicar na luta de 

outro grupo ou segmento. As pessoas passam a ser envolvidas umas nas lutas das 

outras através dessas trocas. 

Ressaltam as suas diferenças, mas, ao mesmo tempo, referem a 

necessidade de se fortalecerem mutuamente, como é expresso na fala do ativista da 

Rede Puxirão: 
 

Por causa dos métodos de cada um, das demandas que são diferentes, 
porque a demanda da reforma agrária dos faxinalenses é muito diferente da 
demanda da reforma agrária que o MST faz. Não bate [não iguala], é 
totalmente diferente. Eles tiveram dificuldades de, lá no passado, entender 
isso e, talvez, nós também tenhamos dificuldades de entender. Mas nós 
estamos conversando hoje, antes a gente não conversava. Hoje nós 
estamos conversando: 'não, mas espera aí, nós temos que pedir ao governo 
uma reforma agrária que atenda a todos [considerando as diversas formas 
de territorialização] e não só eu'. Daqui para diante, nós já temos essa 
capacidade diante das autoridades de falar isso. Antes não, antes cada um 
ia lá e fazia a sua reivindicação. Isso acaba enfraquecendo (Entrevista 
Hamilton, novembro 2013). 

 
                                                             
12  Disponível em:<http://encontrounitario.wordpress.com/declaracao-do-encontro/>. Acesso 
em: 27 de abril de 2013. 



A forma de organização da Rede Puxirão poderia ser aproximada das 

possibilidades de luta política que são discutidas por Stengers (2013): elas não se 

dão por formas de representação [ou se dão muito menos por esse tipo de formato], 

mas operam mais pela produção de repercussões, pela constituição de “caixas de 

ressonância”, de modo que aquilo que acontece a uns faz os outros pensar e agir, e 

também aquilo que é bem sucedido a uns, o que eles apreendem, o que os faz 

existir, torna-se também recurso e possibilidade experimental para os outros.  
 

Identidades políticas, reconhecimento e diferenças 

Quando os segmentos da Rede Puxirão afirmam que sua luta é pelo seu 

reconhecimento, trazem para o debate dimensões ontológicas, em que diferentes 

mundos e formas de existir se colocam em relação nos espaços em que se 

encontram. Nesse sentido, a organização política dos segmentos poderia ser 

entendida, nos termos de Blaser (2009) e Escobar (2014), como uma ontologia 
política, em que a existência de múltiplos mundos, onde residem formas de 

diferença radical, criam formas particulares de ver e fazer política e permitem pensar 

sobre os complexos processos de disputa entre mundos. Blaser (2009, p. 84) 

considera a existência de “ontologias ou mundos múltiplos que não são entidades 

que existem por si mesmas mas são o produto de práticas historicamente situadas, 

incluindo aquelas práticas associadas a suas interações mutuas”. Ao lutarem pelo 

seu reconhecimento, povos e comunidades tradicionais buscam, portanto, o 

reconhecimento de suas diferenças, de seus mundos, que são históricos, e não 

naturais. 

Para estes segmentos, as identidades políticas são produzidas pelas 

diferenças, e o próprio existir é diferenciar-se. Não são, contudo, diferenças que se 

estabelecem apenas como conciliáveis, mas que se constituem em processos de 

lutas (DELEUZE, 2006). Ao falarmos em ontologia política, consideramos as lutas 

realizadas pelos segmentos da Rede Puxirão em torno do reconhecimento de seus 

modos de existir e que produzem suas identidades políticas. 

Como assinala Escobar (2010, p. 233), as identidades políticas são o 

produto de discursos e práticas históricas, que são construídas pelas relações 

cotidianas entre os grupos em diversos espaços. A “construção da identidade opera 

por um compromisso ativo com o mundo”, em que há uma relação estreita entre 

identidade, práticas de resistência e lutas, que “conferem à construção da identidade 



um caráter dinâmico”. Para o autor as identidades são dialógicas e relacionais e 

implicam traços de “fronteira” que os grupos estabelecem entre si e com os outros. 

Desse modo, a emergência das identidades políticas coletivas desses grupos 

denuncia processos históricos de subalternidade, de relações de poder 

hegemônicas que buscaram eliminar as gramáticas locais, os conhecimentos sobre 

o ambiente e também suprimir seus territórios.  

Nas reivindicações pelo seu reconhecimento, povos e comunidades 

tradicionais realizam denúncias do controle, perseguição e violência que é exercido 

sobre eles, tanto pelo Estado quanto pelos setores hegemônicos da sociedade. O 

que se verifica em seus relatos é que sua história é marcada por racismos e 

discriminações que têm desconsiderado a sua existência e se sobreposto às suas 

ontologias e cosmologias. Essas sobrecodificações podem ser lidas como biopoder, 

nos termos de Foucault (1999), pois exercem controle sobre a população, a vida, os 

vivos, os territórios e lhes impõe invisibilidade política e pressões econômicas, 

fundiárias, etc. 

O seu não reconhecimento está diretamente relacionado ao projeto colonial, 

que negou os modos de vida específicos desses povos, difundindo perspectivas de 

universalidade, discursos de superioridade cultural, processos de branqueamento, 

imposição de lógicas produtivas, etc. Desse modo, a perspectiva ocidental, em que a 

economia capitalista toma centralidade, tem sido implantada em diversas partes do 

mundo em detrimento dos modos de vida, conhecimentos, práticas e perspectivas 

de povos locais, em um processo que tem sido denominado de colonialidade do 

saber, do poder e da natureza (ESCOBAR, 2010). 

Os segmentos da Rede Puxirão têm denunciado as propostas 

desenvolvimentistas fomentadas pelo Estado, em detrimento de seus territórios e 

suas vidas. Sobre essa questão, ressalta um ilhéu:  
 
É uma parada difícil porque nós estamos sofrendo até hoje por causa 
desse desvio de vida que eles jogaram para nós. Muitos anos de luta, 
muitos anos de sofrimento, lutando sem nós poder trabalhar e sem nós ter o 
resgate do que era nosso [o território e a vida nas Ilhas do Rio Paraná] 
(Salvador Penga, Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades 
Tradicionais do Brasil, 2009). 

 

Referir-se ao desvio de vida, que é feito quando é construída uma 

hidrelétrica ou delimitado um parque de preservação ambiental (como ocorreu com 

os ilhéus do Rio Paraná), é evidenciar o controle feito pelo Estado e pelo capital 



sobre a vida dos povos em seus territórios. A luta pela vida é constantemente (re) 

afirmada pelos integrantes dos segmentos, e, muitas vezes, perpassa gerações que 

foram sendo compulsoriamente deslocadas a partir de projetos estatais de 

colonização e do avanço das grandes propriedades sobre seus territórios. Hamilton 

define essa questão como “guerra de projetos”: 
 
É a guerra de projetos, porque o projeto deles [referência geral ao 
agronegócio e ao Estado] não é defender a vida digna, em abundância, o 
projeto deles é dinheiro, é dólar, é capital e tudo que atrapalha isso não 
presta. [...] é o choque de dois projetos: é o projeto do capital e o projeto da 
sociedade, o projeto social. E nós, aqui entre nós, nós chamamos o projeto 
do capital um projeto do diabo, esse é o projeto do mal e nós temos certeza 
que nós estamos construindo o projeto do bem, sem ambição de capital ou 
de dinheiro. Nós não queremos ficar ricos, nós já somos ricos. Nós 
queremos a riqueza da natureza, dentre ela, dentro desta natureza nós, o 
homem, o ser humano inserido ali, com vida digna, com água limpa para 
beber, com comida sadia para comer, com casa para morar, essa é a 
riqueza. E o dinheiro só o necessário, fora do necessário vira obra diabólica. 
É desta forma que nós pensamos. (Hamilton, entrevista, novembro de 
2013). 
 

Podemos apreender dessa fala uma concepção onto-cosmológica 

interessante para pensar a cosmopolítica, a irrupção do cosmos na política, do modo 

como proposto Stengers (2003). A natureza, para esses povos, constitui-se como 

parte da vida, não apenas como algo a ser preservado, mas como uma relação que 

estabelecem com os outros existentes. É preciso atentar que, para além das “faltas” 

que, muitas vezes, são atribuídas a esses segmentos, estes afirmam outros mundos 

possíveis, nos quais se relacionam modos de vida, se constituem alianças e se 

produzem outras formas de fazer política. 

No Brasil, a partir das políticas desenvolvimentistas do Estado 

(principalmente daquelas ligadas ao setor do agronegócio, que tem sido nomeado 

como “bancada ruralista”), os povos e comunidades tradicionais têm sido 

considerados, pelo ângulo econômico, como “barreira ao progresso”, “atraso” e 

“atrapalho ao desenvolvimento”. 

Existe uma estreita correlação entre os processos de invisibilização histórica 

de povos e comunidades tradicionais e o fato de seus territórios terem sido 

considerados como “vazios demográficos” e, consequentemente, “livres” para o 

processo de colonização das terras pelo Estado e empresas privadas. A 

sobreposição de projetos colonizadores sobre esses territórios expressa uma forma 

violenta de ação do Estado que desconsidera os ocupantes desses territórios, 

sobrepondo sobre eles outras racionalidades e lógicas de ocupação.  



A maioria desses povos vivem da coleta, pesca e plantio em pequena 

escala. Seus modos de vida são, muitas vezes, estigmatizados diante de 

perspectivas de desenvolvimento, de crescimento, de produção de commodities e 

mesmo de inserção nos termos da agricultura familiar, tal qual fomentada pelo 

Estado, ou seja, “moderna, mecanizada e utilizadora de insumos exógenos” . 

Quando os ativistas dos segmentos falam nas políticas públicas para agricultores 

familiares ou mesmo para os “pequenos agricultores”, sempre referem o fato de 

nunca terem conseguido acessá-las, por não se enquadrarem nas formas 

normatizadas, reguladas, codificadas pelo Estado:  
 

[...] há uma exclusão de anos, centenas de anos, há uma exclusão por falta 
de reconhecer. O Estado brasileiro não reconhecia essa diversidade 
cultural, no modo de viver na terra, de seus territórios, nunca foi reconhecido 
pelo poder público. E essa falta de reconhecimento, através disso, 
aconteceu muita exclusão, nunca houve política pública. Se não é 
reconhecido, não tem política pública. E todos os pacotes agrícolas que 
saíram para os pequenos [agricultores], saia, nós éramos enquadrados 
como pequeno agricultor e o pacote não dava certo para nós. Isso nós 
sofremos a vida inteira e a Rede [Puxirão] discutiu muito isso: Qual o projeto 
de políticas públicas que atende às necessidades dos povos tradicionais da 
Rede? Esse é um grande debate que também está na linha da formação 
(Hamilton, faxinalense, entrevista, novembro, 2013). 

 

Ao trazer para o debate a questão de políticas públicas específicas, os 

segmentos mobilizam toda uma forma de alteridade que é politicamente potente. Os 

povos demandam não apenas o reconhecimento de sua “diversidade cultural”, mas 

o reconhecimento das diferenças de seus modos de existir. Falar em 

reconhecimento, para os segmentos da Rede Puxirão, alude a uma dimensão 

estreita entre território e identidade política, que os situa num plano em que as 

diferenças entre eles são encadeadas por agenciamentos diversos que eles operam. 

Em suas reivindicações, território e identidade política estão sempre em relação e 

não podem, contudo, ser percebidas apenas como dimensões econômicas e 

culturais, pois ultrapassam essa classificação. As ações políticas que realizam se 

dão para o reconhecimento das suas diferenças, de outras formas de existir que não 

se enquadram dentro de princípios previamente estabelecidos pelas formas 

normatizadoras e hegemônicas. 

As comunidades quilombolas, por exemplo, quando falam da sua 

reivindicação pelo reconhecimento, referem-se às “formas de vida e da cultura negra 

quilombola” (NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL DOS POVOS E COMUNIDADES 



TRADICIONAIS DO BRASIL, 2008). Em suas reivindicações por políticas públicas, 

um dos elementos centrais é a educação pautada nas singularidades dos grupos, 

que privilegie currículos escolares que reconheçam as histórias, a língua e seus 

modos de vida. É assim que o segmento quilombola vai acionar a questão do 

reconhecimento em torno dos modos de existir em diferença. 

Os detentores de ofícios tradicionais demandam o reconhecimento de suas 

práticas de saúde e a valorização e promoção da cultura religiosa tradicional das 

benzedeiras e benzedores, a saber, as Romarias de São Gonçalo, a Recomenda de 

Quaresma, a Mesada de Anjo, as Procissões de Santo, as Festas de Santo, as 

Novenas do Monge João Maria e os batizados em seus Olhos d’Água13, os quais 

compõe sua territorialização e sua ontologia. Eles demandam também políticas 

públicas que permitam a promoção e repasse dos saberes e ofícios tradicionais de 

cura e o uso de plantas medicinais às gerações mais jovens; a construção de 

farmácias vivas e viveiros de referência em plantas medicinais nativas, associadas 

aos saberes tradicionais, e o reconhecimento das identidades coletivas dos 

benzedores para efetivação de maior facilidade na concessão de benefícios sociais 

de previdência social especial, entre um conjunto de outras reivindicações (NOVA 

CARTOGRAFIA SOCIAL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO 

BRASIL, 2012). 

Há diversos elementos que compõem os modos de existência dos 

detentores de ofícios tradicionais: as plantas, o Monge João Maria, o porongo14, a 

água, etc. Esses elementos constituem a cultura dos grupos, mas, mais do que isso, 

são a vida deles. Lutar por um espaço dentro do sistema formal de saúde, por 

exemplo, é, para o segmento dos detentores de ofícios tradicionais poder atuar num 

outro espaço com aquilo (as formas de cura, o saber sobre as plantas) que faz parte 

da sua vida, bem como é um modo de reafirmar sua diferença ontológica e política 

frente a ciência médica moderna. 

                                                             
13  Essas diversas celebrações da religiosidade popular são realizadas por diversos grupos e 
segmentos que compõem a Rede Puxirão. Em várias reuniões de que participamos, o momento dos 
recados era composto pelo anúncio dessas celebrações e pelo convite para participação estendido 
aos integrantes dos diversos segmentos. Há, portanto, toda uma territorialização que se dá pelas 
festas e celebrações religiosas entre os segmentos. 
 
14  Planta do gênero Lagenária. É usado por grupos em diversas partes do país e conhecido 
como cabaça, cuia, porongo, coité ou cuité. O porongo é o símbolo da Rede Puxirão e sua escolha 
ocorreu por ser utilizado pelos diversos segmentos na região, como recipiente para guardar alimentos 
e bebidas, como instrumento musical (também usado nas celebrações religiosas afro-brasileiras), por 
seus atributos medicinais, por seu uso cotidiano como cuia nas rodas de chimarrão e tererê, etc. 



Nos espaços de reuniões e encontros da Rede Puxirão que acompanhamos, 

pudemos observar como o conhecimento acerca das diferenças entre os segmentos 

se coloca como questão central para a ação política coletiva entre eles, produzindo 

uma política relacional. Os segmentos não têm os mesmos objetivos, nem as 

mesmas maneiras de lutar, nem os mesmos modos de viver e nem se inscrevem no 

território do mesmo modo. 

Essas formas de relações políticas, que se dão entre organizações de povos 

e comunidades tradicionais, são explicadas por Marciano, um ativista indígena, 

quando fala sobre o caso da ARPIN-Sul. Nessa explicação, são sinalizados 

elementos para compreender, de modo mais amplo, a lógica pela qual operam os 

outros segmentos na Rede Puxirão: 
 

A primeira questão que nos colocamos é de que se um povo pode falar pelo 
outro povo. Como Articulação [ARPIN-Sul] a gente tem tentado criar esta 
inter-relação com esses povos, mais no sentido de conhecer. Há uma 
diferença cultural bastante grande entre Kaingang e Guarani e mesmo 
entre os Guarani. Eu sou Guarani e a gente fala que tem o Guarani do 
interior e tem o Guarani que está mais na região do litoral. Há algum tempo 
atrás a gente, até mesmo entre nós, os Guarani, esse diálogo tinha um 
pouco de dificuldade, porque o Guarani do interior já tinha uma relação 
histórica maior com o povo Kaingang e com a sociedade também. Os 
Guarani que vivem na região do litoral são um pessoal mais reservado[...]. 
Agora, para facilitar – porque são muitos povos, muitas comunidades – o 
diálogo com o governo, a busca de políticas mais abrangentes dificultava, 
porque cada um ia de acordo com seus interesses, então ficava muito 
distante essa relação. Então algumas coisas da luta maior, ela tinha 
algumas dificuldades. Então tanto na nossa região aqui como a nível 
nacional também, isso tem fortalecido mais a Articulação Nacional, que hoje 
a gente tem a Articulação Nacional dos Povos Indígenas, que é a APIB, em 
Brasília, que ela tem autonomia para falar pelos povos. E na nossa região a 
gente tem também, a gente tem feito isso. Nós, entendendo um pouco a 
causa Kaingang, eu sendo Guarani, eu posso estar me posicionando 
às vezes, não tomando uma decisão, mas também estar me 
posicionando em favor deles, em favor da luta deles. Então a gente tem 
separado muito isso, o que é comum numa luta maior e as demandas de 
cada comunidade, porque daí é uma outra situação também. Então a gente 
tem conseguido [fazer isso] (Marciano, Guarani, na reunião da Rede 
Puxirão, março de 2013, grifos nossos). 

 

O que se opera, portanto, são trocas de perspectivas entre os segmentos, 

em que se estabelece um processo de explicação e de implicação relacional 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2007). As lógicas segmentares operam por comunicação 

das diferenças, em que entendendo a cosmologia do outro, a causa de sua luta e as 

questões que os envolvem, é que se torna possível, não tomar “uma decisão pelo 

outro”, já que cada povo tem sua “causa”, suas demandas, mas sim, posicionar-se 

“em favor deles, em favor da luta deles”. 



As identidades políticas mobilizadas pelos segmentos da Rede Puxirão 

possibilitam a construção da luta na diferença, praticada e experimentada 

constantemente na articulação social e política de grupos que se organizam em 

torno de seus modos de vida específicos, de suas trajetórias de luta diversas e 

descontínuas, de construção de convergências que se pautam pela diferença, em 

que a relação se dá do diferente com o diferente. Os segmentos vivenciam uma 

experimentação política constante nos encontros organizados por eles, que 

consistem em espaços nos quais pensar, imaginar e sentir são forças que lhes 

permite questionar-se, experimentar seus próprios limites e poder liberar-se de 

posições prévias (ORLANDI, 2000). 

Essas experimentações se dão, por exemplo, no momento em que, nas 

reuniões da Rede Puxirão, um ilhéu se encontra com um indígena e questiona 

“porque indígenas insistem em continuar morando em tribos”. É na resposta 

elaborada pelo indígena a esta questão – falando de seus modos de vida e da 

necessidade de os segmentos se conhecerem mutuamente, além do convívio 

frequente com os indígenas – que possibilita a relação intensiva com o outro, 

buscando compreender suas ontologias e entender a causa do outro. 

Há estranhamentos e relações que se dão também pelas diferenças 

religiosas existentes entre os ativistas dos segmentos. As religiões de matriz 

africana trazem para dentro da Rede Puxirão, ou mesmo para os encontros de 

povos e comunidades tradicionais, questões de luta pela defesa dos terreiros de 

candomblé e umbanda. É, portanto, no espaço da Rede Puxirão, cuja origem de 

organização política inicial é de origem católica (CPT), que babalorixás, pais e mães 

de santo, orixás e outras entidades emergem e, assim, provocam relações que 

deslocam posições prévias e onde alguns preconceitos são revistos.  É Tavares, um 

ilhéu, que, durante um almoço, em uma das reuniões da Rede Puxirão, nos conta 

que sempre ouviu dizer “que candomblé era o mal”, mas que, ao conhecer um 

terreiro de candomblé ele viu que “não é nada disso. Eles usam plantas, água, 

pedras, perfume, essas coisas, para proteger a gente. Que mal pode ter nisso?”. 

Como conta Roberto, assessor da CEMPO e que atuou com a Rede Puxirão 

quando de sua formação, os encontros entre os segmentos se davam nos seus 

diversos espaços de vida, através das vivências cruzadas. Sobre esses encontros 

ele relata: 
 



[...] eu, as vezes, tremia de medo do conflito que poderia gerar, do 
preconceito aflorar ali. Mas não aflorava, explicitamente não, depois eu não 
sei te dizer. Mas eles [os integrantes dos segmentos] eram provocados a 
isso, de compreender que os diversos segmentos eram alvos do 
preconceito e também lutavam pela afirmação identitária. Então os 
encontros da Rede tinham muito disso” (Roberto, entrevista em novembro 
de 2014). 
 

As reuniões e encontros são ocasiões em que as diferenças se expõem e 

passam a constituir possibilidades de articulações coletivas. O conhecimento que se 

produz nessas relações de diálogo, de tensão e de interação entre os ativistas dos 

segmentos, bem como o modo como esse conhecimento é (re) trabalhado 

coletivamente, possibilitam as conexões políticas entre eles. Essas relações se dão 

através do reconhecimento de modos de existência, da alteridade como constitutiva 

do ser, em que estes se colocam em relação com o outro, em que produzem 

conexões, nas quais estão em questão a responsabilidade com o outro, uma 

implicação. Os segmentos produzem, assim, modos de subjetivação, processos de 

singularização, mediante a construção de relações com o outro, por meio de 

interconexões políticas. 

Geram-se entre eles modos de implicação recíproca, fundada na ideia de 

que o que pode acontecer a um segmento pode também acontecer a outro, como 

expressa um faxinalense: “A Rede é um espaço para gente socializar e a gente 

sente quando os companheiros lá do litoral, lá do Rio Paraná sofrem, estão 

sofrendo, nós faxinalenses sofremos juntos também. Das benzedeiras, se tem algum 

problema, isso atinge nós aqui, os outros segmentos” (Dimas, reunião da Rede 

Puxirão em março de 2013). Os segmentos são implicados uns nas lutas dos outros, 

e produzem agenciamentos de subjetivações para a produção de mudanças tanto 

num plano mais cotidiano como de transformações sociais e econômicas mais 

amplas (GUATTARI & ROLNIK, 1996).  

Podemos considerar que as relações que se estabelecem entre os 

segmentos podem ser compreendidas pela noção de “devir minoritário”, conceito 

desenvolvido por Deleuze e Guattari (1997a). Um devir não é imitação das formas 

estabelecidas, mas o encontro pelo “meio”. Assim, os devires minoritários, como o 

devir-mulher, o devir-negro, o devir-índio, não são a transformação em mulher, negro 

ou índio, tampouco a ação movida pela imitação do outro, mas “um encontro entre 

dois reinos, um curto circuito, uma captura de código onde cada um se 

desterritorializa” (DELEUZE & PARNET, 1998, p.57). O devir é o movimento pelo 



qual o sujeito sai de sua própria condição por meio de uma relação de afetos que 

consegue estabelecer com uma condição outra. Esses afetos, contudo, não têm 

absolutamente o sentido de emoções ou sentimentos, mas daquilo que afeta, que 

atinge e modifica (GOLDMAN, 2006). 

Segundo Deleuze e Guattari (1997a), às relações que compõem, 

decompõem ou modificam um indivíduo correspondem intensidades que o afetam, 

aumentando ou diminuindo sua potência de agir, vindo das partes exteriores ou de 

suas próprias partes. Os afetos, para os autores, são devires. Devir é um movimento 

por meio do qual é possível arrancar a identidade tida como substancial para 

construir outro território existencial. 

Assim, entre os segmentos podem se operar devires, na medida em que um 

segmento passa a poder se implicar na luta do outro. Cabe acrescentar que um 

devir sempre remete a resistências (devir-mulher, devir-homossexual, devir-negro, 

devir-criança, devir-índio) e nunca pode existir devir-homem, devir-heterossexual, 

devir-branco, devir-adulto. 

Entre os segmentos da Rede Puxirão, podemos falar em diferentes devires: 

devir faxinalense, devir quilombola, devir ilhéu etc., dos diversos segmentos. O devir, 

não quer dizer que um segmento se torne o outro, ou que estes se fundam enquanto 

unidade quando se colocam em relação. Pelo contrário, trata-se de uma apreensão, 

em que as diferenças se comunicam, em que se passa a considerar a luta do outro, 

a poder se engajar com o outro segmento, constituir uma aliança, justamente por 

(re) conhecer e se relacionar com seus modos de vida e suas lutas:  
 
Acredito que, como eu, muita gente não tinha noção de tanta diversidade 
que tem no Brasil […]. Estava tudo muito escondido e até nós mesmos, 
muitas vezes, falando mal dos outros por falta de conhecimento […] A gente 
se criou ouvindo que o que o negro faz, o que o indígena faz, o que o povo 
de terreiro faz é errado, mas na Comissão [Nacional do Povos e 
Comunidades Tradicionais] eu aprendi a respeitar (Hamilton, Encontro Sul 
de Povos e Comunidades Tradicionais, Curitiba, agosto, 2014). 
 
Antes ninguém defendia cigano. Existia quem defendesse indígena, quem 
defendesse negro, mas ninguém defendia cigano. Hoje essa realidade 
mudou e os indígenas nos defendem, os negros nos defendem, os 
pomeranos nos defendem. (Luís Carlos, cigano, Encontro Sul de Povos e 
Comunidades Tradicionais, Curitiba, agosto, 2014). 

 
Estabelecer relações não implica que os segmentos sempre atuarão 

conjuntamente, pois o “devir” se dá tanto por alianças e atualizações, como por 

rompimentos e fechamentos. 



Nessas experiências de abertura à alteridade, desterritorializam-se e 

reterritorializam-se as diferenças e ampliam-se as formas de relações políticas. A 

organização política e a ação coletiva desenvolvem-se pela intensidade diferencial, 

pela criação que se produz nesses encontros de diferenças (permitindo nascer 

aquilo que ainda não existe ou existe de outro modo), aquilo que é construído a 

partir das diversas experimentações de luta de cada um dos segmentos. 

É, portanto, pela multiplicidade – enquanto complexidade de alianças nas 

quais elementos heterogêneos se conectam – que se constitui a organização política 

desses povos, em que não há unificação, mas em que são justamente as dinâmicas 

em termos de trajetórias no tempo e no espaço que constituem seus processos de 

diferenciação e de ação (ESCOBAR, 2005). A ação política entre os segmentos 

pode ser lida como uma ontologia política de seus modos de existência, que 

mobiliza os devires, que convida a uma abertura de si e da apreensão de outros 

modos de ser. A ontologia, nesse caso, não refere a constituição de um Ser, mas de 

vários modos de ser, de uma variabilidade de mundos e existências, uma política da 

afecção e da implicação que um segmento tem com os outros. 
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