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Resumo 

 

No processo de formação do arranjo territorial brasileiro, a vasta região denominada Centro-

Oeste concentrou boa parte da população indígena, expulsa de outras áreas do país por resistir 

perante a consolidação do domínio territorial na estruturação da identidade brasileira, que se 

deu à custa da destruição das culturas nativas originais. Os mecanismos de modernização da 

estrutura administrativa do Estado brasileiro, implementados no bojo das reformas ditas 

neoliberalizantes e globalitárias a partir dos anos oitenta do século XX, desembocaram numa 

atualização dos conflitos territoriais e culturais, colocando grandes proprietários de terras e 

corporações econômicas frente-a-frente aos vários grupos indígenas e agentes sociais a eles 

vinculados. Visando uma contribuição dos estudos geográficos sobre a questão, delineiam-se 

aqui as condições atuais desse conflito, destacando possibilidades de se ler o mesmo a partir 

da dinâmica territorial na qual sejam produzidos novos sentidos identitários em que o “outro” 

seja entendido numa outra estrutura “outrem”. 

 

Palavras-chave: Identidade; Território; Cultura; Outro; Outrem. 

 

 

Abstract 

 

In the process of Brazilian territorial arrangement formation, the vast region called the 

Midwest concentrated good part of the indigenous population, expelled from the other areas 

of the country for resisting against the consolidation of the territorial domain in the 

structuration of the Brazilian identity, which rose upon the destruction of the original native 

cultures. The modernization mechanisms of the administrative structure of the Brazilian State, 

implemented in the bulge of the so-called neoliberalizing and global reforms from the 80’s on 

in the twentieth century, culminated in the update of territorial and cultural conflicts, putting 

large land owners and economical corporations face-to-face to the many indigenous groups 
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and social agents linked to them. In order to contribute with geographical studies regarding 

this issue, the current conditions of this conflict are outlined here, highlighting the 

possibilities of reading this from the territorial dynamics in which new senses of identity in 

which the ‘other’ is understood in another structure ‘others’ is produced. 

 

Keywords: Identity; Territory; Culture; Other; Others. 

 
 

A região Centro-Oeste brasileira, em especial o estado de Mato Grosso do Sul, devido ao 

processo histórico de formação de sua territorialidade, tendeu a concentrar boa parte da 

população indígena expulsa de outras áreas ocupadas pelo projeto societário que visou 

consolidar o domínio territorial do Estado e a formação da identidade nacional brasileira. 

Atualmente, devido à expansão das áreas de pecuária de corte, de soja, de cana de açúcar e 

produção de etanol, assim como da exploração dos recursos minerais, instalou-se uma tensão 

entre os interesses da grande produção econômica e a tentativa de demarcação dos territórios 

indígenas, especialmente dos vários grupos Guaranis, em particular na porção sul da região, 

mais especificamente no estado de Mato Grosso do Sul, nas áreas fronteiriças com a Bolívia e 

com o Paraguai.  

 

Diante de tal cisão, assim como pela proximidade desses conflitos com o centro de Pós-

Graduação em que atuamos (Dourados-MS), instaurou-se um campo de trabalho riquíssimo 

para se pensar, a partir dos relatos e olhares expressos nas mídias impressas e dos falares 

informais da população, os aspectos conceituais com os quais a linguagem geográfica poderia 

abordar a questão, na direção de se ampliar os sentidos produzidos de identidade territorial, 

como consequência das várias perspectivas e interesses em disputa. 

 

Como a área é muito ampla, estabelecemos um corte espacial e um corte temporal para 

podermos melhor focar a questão, de maneira a assim conseguirmos dados suficientes para 

subsidiar nossas reflexões. Nosso recorte temporal se deu entre 2008 e 2010, justamente o 

período de eleições municipais, e o recorte espacial se circunscreveu à porção sul da região 

Centro-Oeste, qual seja, aquela que está sofrendo os maiores volumes de investimentos dos 

grandes grupos econômicos, de um lado, e de políticas públicas, por parte do Estado. Essa 

porção espacial focada em nossa pesquisa possui uma área de quase 360.000 km² e uma 

população de 2.500.000 habitantes, sendo mais de 85% urbana. A população indígena aí é 

uma das mais elevadas do país, são aproximadamente 31.000 indígenas a ocuparem uma área 

de 613.610 hectares, dividida em 38 grupos espalhados em 27 municípios diferentes
1
. 

 

A partir da delimitação desse recorte, estabelecemos os mecanismos e fontes de análises que 

deveriam ser abordados, assim como os referenciais conceituais que instrumentalizaram nossa 

análise. Primeiramente, fizemos leituras e debates sobre os conceitos articuladores de nossa 

abordagem, como: território, identidade cultural e formação territorial brasileira; após, 

passamos a levantar as instâncias e sujeitos que articulavam a expressão de ideias e posturas 

em conflito, ou seja, destacamos as principais mídias, tanto impressa quanto a eletrônica, para 

perceber o novo quadro de tensões e interesses. Nossa pesquisa, portanto, estabeleceu, no 

período focado, um levantamento de jornais impressos e de sites informativos na região, 

assim como de registro de depoimentos e ideias presentes nas imagens e discursos divulgados 

nesses veículos.  

 

Ao destacarmos as principais características discursivas de ambos os grupos, assim como 

foram diferentemente tratados nas mídias locais, passamos para um segundo momento da 
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pesquisa. Entrevistamos as principais lideranças de ambos os lados. Políticos regionais 

(prefeitos, vereadores e deputados), assim como lideranças sindicais, indígenas e intelectuais. 

Após esse rol de informações, passamos a analisar e articular nossas reflexões, no entanto, 

para que a mesma tivesse um referencial teórico que pudesse contribuir com abordagens mais 

pertinentes perante a realidade local, assim como pudessem efetivamente contribuir com a 

criação de alternativas aos processos de pesquisas e da linguagem científica, percebemos que 

não poderíamos circunscrever nossa abordagem aos parâmetros até então hegemonicamente 

praticados, daí optamos em trilhar as ideias e conceitos elaborados por Gilles Deleuze e Felix 

Guattari. Ao nos aprofundarmos em suas abordagens foram se destacando planos de 

contribuição instigantes e em aberto que melhor subsidiariam a forma como o discurso 

científico poderia se posicionar perante uma produção espacial de vida tão estranha aos 

modos ocidentais, como o é a dinâmica cotidiana de vida dos Guaranis.  

 

Mais que isso, tal aproximação permitiu não restringir a questão a uma relação imediata do 

bem contra o mal, mas atentar para que os conceitos instrumentalizadores das análises 

científicas teriam de se amalgamar ao sentido político mais amplo, qual seja, não restringir a 

leitura a uma evolução histórica linear de desenvolvimento econômico na produção de ricos e 

pobres, mas buscar desafios frente a contingencialidade geográfica da dinâmica e fluidez 

escalar dos fenômenos em conflito, os quais cobravam, e cobram, a criação de outras 

perspectivas. Dessa forma, destacaram-se os aspectos de estranhamento mútuo na maneira 

com que se tende a ler o “outro”, assim como pontuar o sentido dessa leitura na busca de 

outra estrutura “outrem”, capaz de desterritorializar ideias e valores tidos como corretos e 

reterritorializar aspectos até então não percebidos.  

 

Esse artigo visa apresentar alguns aspectos desse processo de repensar a linguagem geográfica 

a partir do fenômeno abordado. Nosso objetivo, desde o princípio, não é o de esgotar a 

questão, nem chegar a uma resposta em que se resolva teoricamente e em definitivo os 

conflitos, seja para atender um lado ou outro, mas tão somente levantar elementos conceituais 

que auxiliem o conhecimento científico melhor se posicionar e contribuir para o entendimento 

de tal situação. Sendo assim, este artigo possui caráter epistemológico, que visa mais 

contribuir com os conceitos articuladores da linguagem científica do que elaborar soluções a 

serem implementadas, mesmo que teoricamente.  

 

É evidente que não estamos alheios ao processo de formação de nossa territorialidade, ou seja, 

nossa abordagem se encontra no contexto da cultura hegemônica no mundo ocidentalmente 

colonizado; contudo, isso não significa que esse contexto seja algo uniforme e padronizado. 

No entanto, partimos do pressuposto de que suas contradições e conflitos internos permitem a 

produção de perspectivas e olhares críticos e alternativos ao padrão hegemônico e 

majoritariamente praticado.  

 

Tendo a isso como fundamento de nossa leitura, pretendemos articular nosso instrumental de 

análise para melhor compreendermos o comportamento humano, a partir da diversidade 

cultural que este expressa, no contexto da sociedade brasileira atual, o que reverbera na 

singularidade do Centro-Oeste, mais especificamente na porção sul. Nas áreas de conflito, 

presentes no interior dessa região, podemos perceber claramente as tensões entre culturas; de 

um lado, as não integradas ao padrão cultural dominante da chamada identidade nacional, e de 

outro os que assim se identificam a partir dos projetos de modernização econômica e 

perpetuação do poder territorializado localmente. 
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O referencial cultural ao qual nossa sociedade está vinculada carrega em si um grande 

estranhamento e ignorância em relação às demais culturas nativas do continente sul-

americano, contudo, a partir dos referenciais teóricos aqui adotados, tentaremos analisar 

alguns fenômenos decorrentes e construídos pelo modelo de sociedade ocidental no contato 

com outras culturas, como no caso os Guaranis; percebemos que esse encontro pode 

contribuir para reavaliarmos nossos referenciais conceituais, apontando outras possibilidades 

de entendimento do mundo e da dinâmica territorial, capazes de vislumbrar outros devires 

para a sociedade, seja na escala local da região de conflito, seja em nível de nações e grupos 

culturais latino-americanos, seja em nível mundial. 

 

Perante tal perspectiva, tentaremos inicialmente estabelecer um breve diálogo sobre como está 

sendo gestada a questão da identidade cultural a partir de dada espacialidade em que se 

expressa o conflito e a luta pelo domínio do arranjo territorial por nós estudado, verificando as 

perspectivas a partir das quais os conflitantes reconhecem o outro e a si mesmos nesse 

processo.  

 

 

A formação da identidade cultural através do “outro” 

 
Tendo a cultura ocidental como nosso referencial de formação e leitura de valores societários, 

podemos sistematizar as abordagens dualistas sobre a questão da identidade, a partir do 

conflito de interesses e formas de uso da terra na porção sul do Centro-Oeste brasileiro, da 

seguinte forma.  

 

De um lado, temos os fazendeiros que contam com apoio de parte significativa da mídia e dos 

vínculos políticos institucionais para consolidar a leitura, segundo a qual, as terras não podem 

ser demarcadas como reservas indígenas, mas exploradas economicamente para aumentar a 

riqueza da região. De outro, encontramos os indígenas, com apoio de parcelas de não 

indígenas (pesquisadores, ONGs, movimentos sociais), que reivindicam a demarcação de 

terras como forma de proteger as condições e modos de vida da população Guarani, 

historicamente perseguida em nome dos determinantes econômicos do grande mercado.  

 

Delimita-se assim, no imaginário coletivo, as formas como se idealiza a leitura dos indígenas, 

ou seja, como selvagens ignorantes e atrasados ou como expressões da natureza pura, 

ingênuos e indefesos perante as forças do capitalismo. Ambas as leituras desembocam na 

caracterização dos indígenas como seres quase não humanos, que devemos eliminar ou 

preservar, pois são incapazes de se autodeterminarem
2
.  

 

Da tensão de perspectivas, emergem imagens simplificadas das partes envolvidas, as quais se 

articulam em discursos delineadores de modelos representacionais que presentificam a 

realidade dos fatos, ao mesmo tempo em que tornam ausentes muitos dos elementos 

constituidores do conflito.  

 

Ler os indígenas como algo uniforme, harmoniosos com a natureza, ingênuos, quase crianças 

em sua pureza, é elaborar imagens que tornam ausentes a complexidade de elementos que 

permeiam as relações entre os mesmos. Contudo, essa forma de representar os indígenas 

aponta para a necessidade de uma compensação após tantos séculos de destruição de seus 

valores culturais e perdas de seus territórios, os quais são fundamentais para manter o modo 

de vida existente desde antes de Colombo chegar à América.  
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Quem assim lê os indígenas, representa os proprietários como aqueles que, secularmente, 

contaram com o apoio das estruturas estatais para perpetrarem um novo padrão de uso do 

território, que se pauta na exploração maximizada dos recursos naturais, assim como de 

acumulação, sempre crescente, nas mãos de poucos, da riqueza produzida por grande parcela 

da população explorada em sua força de trabalho. Tal desdobramento imagético presentifica 

fatos reais quanto ao sentido da demarcação de terras na região.  

 

Por outro lado, as imagens elaboradas por aqueles que se identificam com os discursos 

enunciados pelos proprietários rurais também expressam essa dubiedade representacional; 

entendem suas ações como necessárias para ampliar a riqueza do estado, criando novos 

empregos e dinamizando a economia local, produzindo alimentos e permitindo melhores 

condições de vida para um conjunto maior da população.  

 

Quem assim lê o papel dos fazendeiros, representa os indígenas como povos atrasados, 

incivilizados, que precisam de grande quantidade de terras para apenas caçarem alguns 

animais. Essas terras tornam-se improdutivas, não acumulam ou agregam valor, aumentando 

ainda mais o desemprego e diminuindo a quantidade de geração de alimentos
3
 para o conjunto 

da sociedade. 

 

Como a discussão sobre essa polêmica está se dando pela perspectiva dos não indígenas, a 

solução perante esse impasse de leituras e objetivos acaba sendo a de se tomar o outro, no 

caso os indígenas, como: ou atrasados que precisam se incorporar aos novos padrões culturais 

do modo de vida tecnoindustrial dos civilizados urbanos; ou como um grupo cultural 

injustiçado que precisa ter seu modo de vida tradicional preservado em relação ao danoso 

contato com os brancos. 

 

Os indígenas são, portanto, padronizados e anulados em suas singularidades e especificidades 

para mais facilmente serem representados como o diferente que podemos eleger como o 

“outro”
4
. Tal classificação permite-nos encaixá-los em nosso referencial de leitura, em nosso 

imaginário individual/coletivo que nos identifica como os que se encontram “do lado de cá” 

em relação àqueles grupos e indivíduos localizados “do lado de lá” dos limites fronteiriços de 

nossa ideia de normalidade civilizatória.  

 

Quando estabelecemos essa cisão identificatória, os do lado de lá passam a ser nosso objeto, o 

qual pressupõe um sujeito, ou seja, “nós”. Enquanto sujeitos, tomamos os indígenas como 

objeto de nossas preocupações e estudos, permitindo assim nos relacionar com eles por meio 

do ataque ou da defesa do modo de vida, do padrão cultural inerente aos mesmos. 

 

Esta forma de entender o “outro” se fundamenta em dois aspectos que se complementam. O 

primeiro é o sentido de tempo histórico; o segundo é o da construção da ideia de identidade 

nacional sob um mesmo Estado.  

O primeiro aspecto leva a uma abordagem de tempo histórico evolutivo, retilíneo e 

progressista. Esse entendimento de tempo histórico é elaborado a partir da percepção da 

sociedade moderna ocidental, desde as grandes navegações, de que seu movimento é um 

contínuo avançar de causa e efeito rumo à consolidação das estruturas do mercado, da tecno-

ciência, da lógica da vida urbana e da realização societária fundada na legalidade institucional 

das relações político-democráticas atuais.  

 

Perante tal linha evolutiva da história contemporânea, resta aos indígenas, que resistem a essa 

lógica temporal, integrarem-se ao mesmo padrão para não serem eliminados e esquecidos 
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frente a essa força centrípeta que a todos envolve e subjuga. Para os que anseiam defender a 

diversidade cultural
5
, assim como a necessidade de se respeitar os diferentes modos de vida, a 

solução frente a essa linha uniformizante de tempo é criar espaços em separado, nos quais 

esse sentido temporal possa ser interrompido e afastado, permitindo, assim, preservar culturas 

que não mudem, mas se cristalizem e se eternizem em seus referenciais próprios. 

 

Desta feita, tanto a marginalização de grupos estranhos a esse padrão temporal, quanto a 

possibilidade de isolar os mesmos para preservar sua temporalidade complementa-se com a 

ideia de tempo retilíneo e uniformemente evolutivo. Nele encontramos a consolidação do 

desenvolvimento temporal na realização do Estado moderno, o grande administrador do 

território, que deverá ser lido e aceito pela diversidade de grupos sociais, localizados no seu 

interior, como uma instância que historicamente lhes pertence, da qual fazem parte, 

edificando assim uma identidade comum, uma “identidade nacional”.  

A efetivação de tal identidade nacional leva a “nós”, formadores dessa nação, eleger como o 

“outro” todo aquele que resiste aos mesmos valores culturais eleitos como padronizadores de 

nossa chamada “brasilidade”. Caso o “outro” não queira ser um de “nós”, necessariamente 

será eliminado. A alternativa a essa solução genocida é apresentada por aqueles que lutam 

para compensar as injustiças e tragédias perpetradas historicamente em nome da consolidação 

do nosso Estado sobre o conjunto do território nacional.  

 

Para não destruir essas culturas, que aqui já se encontravam antes da vinda dos colonizadores 

europeus e escravos africanos, é necessário garantir institucionalmente as condições básicas 

de seus modos de vida próprios. Essa garantia se dá através da demarcação de seus territórios 

e proteção dos mesmos por meio de um Estado democrático e respeitador da diversidade.  

 

As respostas, portanto, caminham por pares. Pela perspectiva dos detentores do poder 

econômico e midiático, tem-se a incorporação/eliminação do “outro”; o caminho alternativo 

se dá pela conservação/separação do “outro”. O que ambos os pares denotam é a delimitação 

de um “outro” distante e estranho em relação a “nós”, tornando-o objeto de nossas 

preocupações, devendo ser eliminado ou isolado.  

 

O risco dessas duas perspectivas é esquecer que o sentido de tempo nunca é uniforme, mas 

múltiplo, portanto não existe um tempo padrão capaz de delimitar o nível de evolução de uma 

sociedade por meio de comparação entre quem se encontra mais atrasado em relação ao nosso 

referencial; mesmo que nossa sociedade possua tecnologias consideradas mais sofisticadas do 

que aquelas dos povos indígenas, não há como estabelecer comparações a partir de nossa 

perspectiva majoritariamente praticada, pois são diferentes formas de encarar o sentido e a 

vivência do tempo. Complementar a essa leitura de inviabilidade de um padrão temporal 

único, encontramos a impossibilidade de isolar no espaço uma cultura para que ela possa 

vivenciar seu ritmo temporal próprio, já que toda cultura se faz por transformações, contatos, 

tensões e mudanças.  

 

A mesma observação, com as devidas adequações, se aplica ao sentido de identidade 

nacional. A ideia de “identidade nacional” não foi “naturalmente” gestada e incubada na 

experiência humana, não emergiu dessa experiência como um “fato da vida auto-evidente” 

conforme aponta Bauman
6
, mas foi construída modernamente a partir de forças e interesses 

que permeavam a consolidação da atual organização territorial hegemonicamente praticada.  

 

No caso da sociedade brasileira, esta foi formada a partir de uma miscigenação, hibridização, 

ou seja, somos um povo que surgiu de uma grande confluência entre diversas etnias; no 
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entanto, com a consolidação do Estado sobre a diversidade territorial, a imagem de nossa 

identidade tendeu a estabelecer modelos representativos que visam uniformizar essa 

diversidade.  

 

Diante dessas imagens de homogeneização das diferenças culturais e temporais, o sentido de 

identidade nacional, no caso específico da sociedade brasileira, tendeu a eleger determinadas 

imagens padronizadoras de caráter identificatório. Tanto o homem trabalhador, cristão e 

cordial, majoritariamente branco, quanto o preguiçoso, malandro e voltado aos prazeres 

imediatos, em sua grande maioria de ascendência negra, delimitavam o imaginário de quem 

somos “nós” brasileiros
7
.  

 

Nessa igualação da diferença, o papel do índio foi relegado a uma instância outra, estranha a 

esse conjunto identificatório. A consequência disso foi que os grupos indígenas, notadamente 

os que resistiram ao contato com os valores culturais da sociedade brasileira, foram 

considerados selvagens, eram os “outros”, os estranhos em relação a “nossa” identidade 

nacional.  

 

Eliminando ou isolando as culturas indígenas a partir de uma noção de tempo uniforme e 

unidirecional, assim como da leitura de um único arranjo espacial decorrente da somatória de 

suas partes no conjunto do Estado-Nação, consolida-se a abordagem dicotômica com que se lê 

a realidade. Essa leitura se pauta na busca por uma solução da questão do “outro” tendo como 

princípio o distanciamento e o decorrente estranhamento do mesmo; ao delimitarmos de 

forma generalizante a imagem que fazemos do “outro”, acabamos por também criar uma 

representação vazia a expressar o grande desconhecimento de quem realmente somos “nós” 

nesse processo
8
. A busca do sentido de identidade nesse contexto torna-se bastante 

problemática. 

 

A insistência na ideia de identidade cultural a partir da relação dicotomizada entre o sujeito, 

“nós”, em relação ao objeto, os “outros”, não permite que saiamos do vício de efetivamente 

não reconhecermos a leitura territorial que os indígenas fazem e que pode estabelecer contato 

com nossos referenciais sem que isso signifique a perda de seus parâmetros identitários, mas 

também não se traduza em imutabilidade cultural.   

 

Entendemos que, para melhor nos posicionarmos nessa questão, devemos deslocar a atenção 

da relação da identidade a partir do determinante cultural para o sentido propriamente da 

territorialidade em que esta acontece. Contudo, esse deslocar significa não restringir a 

discussão da identidade a partir da organização discursiva que estabelece a cisão entre o 

“nós”, sujeitos do discurso, frente aos “outros”, o objeto de nossos discursos. Vamos tentar 

esclarecer essa questão no próximo item. 

 

 

O território na elaboração da identidade a partir do “outrem” 

 
Verificamos, no item anterior, que as soluções apontadas para resolver o problema do conflito 

entre indígenas e proprietários de terra não o resolvem de forma ampla. A incorporação da 

cultura indígena aos padrões identitários do não indígena urbano leva à ideia de uniformidade 

de sentido de tempo e de espaço, que nas condições próprias das relações humanas não são 

nada uniformes. A tentativa de isolamento e preservação de uma cultura em uma parte 

separada do território nega a condição do próprio evoluir de todo processo cultural, assim 
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como o fato de que nenhuma porção territorial pode ser isolada do contexto espacial ali 

manifesto. 

 

Não seria o caso de defender esse isolamento, mas a possibilidade de garantir meios melhores 

de sobrevivência econômica, social e cultural para esses grupos e permitir a produção de 

novos sentidos territoriais a partir de seus referenciais culturais próprios, ao invés de isolá-los 

em um padrão territorial marginal, que reforça ainda mais suas precárias condições. Ou seja, 

evitar a igualação no não igual, assim como não permitir reforçar a marginalização do 

diferente
9
. 

 

Nessa direção, entendemos que a abordagem da questão deve passar a priorizar o sentido de 

identidade a partir dos elementos territoriais, não ficando circunscritos ao parâmetro cultural 

em si.  

 

As formas mais usuais de abordar o sentido de território partem de uma relação em que o 

território é um objeto só passível de entendimento enquanto conceito definido 

intelectualmente por um sujeito pensante. Isso significa que território passa a ser resultado de 

uma ideia transcendental e rigorosamente delimitada pelo pensamento racionalizante em si, o 

qual, como resultado da separação do sujeito pensante em relação ao objeto pensado, não 

consegue estabelecer o sentido de interação entre a vida pensada com o pensamento em vida. 

Para deixar mais claro ao que estamos apontando, vamos fazer uso de Felix Guattari e Gilles 

Deleuze
10

. 

 

Deleuze e Guattari desenvolvem o entendimento do pensamento como a capacidade humana 

de produzir conceitos filosóficos, afetos sensíveis artísticos e proposições científicas, 

portanto, relacionando filosofia, arte e ciência como planos que dialogam, mas não se perdem 

em suas características e linguagens próprias, capazes de estipularem os sentidos do mundo 

enquanto acontecimento humano. Para isso, pontuam que as formas desse pensar acontecer 

não pode se pautar na tradição metafísica de separar o sujeito pensante do objeto pensado. 
 

O sujeito e o objeto oferecem uma má aproximação do pensamento. Pensar não é nem um fio 

estendido entre um sujeito e um objeto, nem uma revolução de um em torno do outro. Pensar 

se faz antes na relação entre território e a terra11  

 

Essa forma de entendimento do pensamento como uma expressão humana que não se 

restringe a dicotomia “sujeito/objeto”, mas sim pauta-se numa nova relação estabelecida entre 

“território/terra” se justifica pelo fato de não buscar parâmetros fixos e supostamente 

inquestionáveis revelados por uma verdade final e absoluta. 

Pensar não é algo em que apenas uma dada forma de racionalidade, aquela em que um sujeito, 

imbuído do domínio lógico do discurso rigoroso e preciso, consegue articular a ordem dos 

enunciados e expressar, por fala ou por escrito, a verdade essencial do objeto 

observado/pensado
12

.  

 

A justificativa para essa crença no pensamento único, a se desenvolver numa relação lógica de 

causa e efeito, numa sequência padronizada e passível de estabelecer a ordem futura, pois 

caminha de uma origem inferior para uma forma superior de viver/pensar, se prende à 

percepção do desenvolvimento uniforme do tempo histórico. Deleuze e Guattari assumem que 

a superação dessa mentalidade limitante e enrijecida deva partir não mais do sentido temporal, 

mas do referencial territorial como plano que viabiliza outras possibilidades de se pensar e 

viver diferentes processos temporais; o plano espacial aponta não mais para uniformidade da 

evolução, mas para o movimento diferencializador de 



9 

territorialização/desterritorialização/reterritorialização dos vários planos vivenciais, não tendo 

uma mesma linha evolutiva, a partir de uma origem determinada a caminhar para um futuro 

certo, mas são possibilidades num meio aberto. Eis o aspecto mais contundente da filosofia 

desses autores, que está entrelaçada mais à geografia do que à história. 
 

A geografia não se contenta em fornecer uma matéria e lugares variáveis para a forma 

histórica. Ela não é somente física e humana, mas mental, como a paisagem. Ela arranca a 

história do culto da necessidade, para fazer valer a irredutibilidade da contingência. Ela arranca 

do culto das origens, para afirmar a potência de um ‘meio13  

 

Pensar, portanto, pressupõe corpos que se movimentam em seus territórios, provocando não 

necessariamente uma causa passível de dedução lógica no tempo futuro, mas sim devires de 

possibilidades. Nesse sentido, os dois pensadores propõem que passemos a pensar a partir não 

mais da relação sujeito/objeto, a qual se consolida numa noção de tempo historicista 

metafísico que se ilude com a ideia de controle lógico do futuro, mas na noção 

geograficizante da relação território/terra.  
 

A terra não é um elemento entre os outros, ela reúne todos os elementos num mesmo abraço, 

mas se serve de um ou de outro para desterritorializar o território. Os movimentos de 

desterritorialização não são separáveis dos territórios que se abrem sobre um alhures, e os 

processos de reterritorialização não são separáveis da terra que restitui territórios.14  

 

Pensar a partir da perspectiva geográfica da relação território/terra não significa que se deixe 

de considerar a relação “eu/mundo”, ou “nós/outros”, mas de passar a entender o “nós” e os 

“outros” como seres que se significam mutuamente no contexto das relações territoriais, as 

quais expressam os sentidos vivenciais humanos na terra em que o existir se 

desterritorializa/reterritorializa. 

 

Para melhor entender essa relação de interação “eu/outro” na relação “território/terra”, 

Deleuze apresenta o conceito de “outrem” como o elemento capaz de congregar esses objetos, 

corpos e conceitos diversos do mundo num processo de conhecimento inerente ao humano. 

Inicia a argumentação de que o “outrem”
15

 seria a estrutura vivencial/perceptiva em que cada 

objeto e/ou fenômeno percebido e pensado se coloca num plano com outros valores e ideias, o 

que permite estabelecer uma certa ordem de entendimento entre essa diversidade, por mais 

doloroso e injusto que isso possa significar. 

A partir disso, o “outrem” passa a significar uma estrutura de campo que permite instaurar o 

sentido do possível, não da resposta definitiva e esclarecedora das incompreensões, mas da 

possibilidade de se caminhar, do “eu” se orientar e se localizar frente ao caos do mundo e da 

ida, ou seja, se reterritorializar em novas condições possíveis. 

 
Mas o outrem não é nem um objeto no campo de minha percepção, nem um sujeito que me 

percebe: é, em primeiro lugar, uma estrutura do campo perceptivo, sem a qual este campo no seu 

conjunto não funcionaria como o faz [...] Outrem é a existência do possível envolvido. A 

linguagem é a realidade do possível enquanto tal. O eu é o desenvolvimento, a explicação dos 

possíveis, seu processo de realização no atual.16  

 

O “eu”, portanto, não se coloca estranho ou anteposto ao “outrem”, o “eu” não é o sujeito de 

um objeto “outrem”, nem vice-versa, pois o “eu” é a possibilidade de realização do campo 

percebido e comunicado, vivido e interpretado pela linguagem e pensamento possíveis, ou 

seja, é a realização da possibilidade da terra em nós, seres humanos, pois a terra “não é a terra 

a não ser povoada de outrem.
17
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O “outrem”, por conseguinte, é uma estrutura do campo perceptivo que estabelece os sentidos 

e valores com os quais o “eu” se localiza e se orienta em relação ao conjunto de referenciais a 

envolvê-lo. Através do “outrem”, o “eu”, inerente a todo ser humano, se territorializa num 

contexto social de valores, ideias e concepções, fazendo muitos entenderem que o mundo no 

qual está se vivendo é o único possível, ou o mais evoluído e acabado. No entanto, pela ampla 

multiplicidade de valores e culturas a se encontrarem, acaba provocando desterritorializações, 

crises existenciais e tensões que apontam para linhas de fuga capazes de instaurar novas 

formas de se reterritorializar, constituindo, assim, outras possibilidades da vida acontecer em 

novos arranjos territoriais; no dizer do filósofo, de instaurar outra estrutura “outrem”, para 

que os seres humanos estabeleçam novas formas de encontro, de relações que permitam a vida 

territorialmente acontecer em outras condições possíveis.  

 

A partir dessas ideias de Deleuze e Guattari vamos percebendo que o sentido de território 

pode tomar outras conotações, para além do objeto definido por meio de seus usos. Território 

passa a ser entendido na dinâmica do movimento que constitui a vida enquanto “outrem” a 

povoar terra; como acontecimento imanente ao existir humano em suas várias possibilidades. 

Não se coloca como passível de classificação e delimitação rigorosa dos estudos científicos, 

com objetivo de meramente explorá-lo ou controlá-lo em seus usos e significados, mas é 

condição de um saber mergulhado no contexto da experiência vivencial humana.  

 

Território, assim, não é uma questão de objeto para um sujeito que quer explorá-lo ou apenas 

usá-lo, nem tampouco é apenas o meu território, lugar do sujeito que determina a sua 

construção, em relação ao território do outro, objeto de disputa do meu interesse. 

Entendendo assim o território, podemos tentar perscrutar o sentido de identidade como 

desdobramento dessa leitura nas condições de conflitos entre indígenas e fazendeiros na área 

por nós abordada.  

 

Coloca-se a pertinência de nos abrirmos ao diálogo com o “outro” para podermos melhor 

entender a “nós” no mundo. Esse diálogo não significa preparar o terreno para que o “outro” 

se subsuma ao nosso sentido de território, nem deve apontar para que esse “outro” continue 

sendo um objeto isolado em seu território segundo os nossos padrões de delimitação e posse 

territorial. Esse diálogo deve apontar para a possibilidade de superar nossos estranhamentos, 

nossa forma de separar, isolar, dominar o “outro” enquanto objeto para que a relação 

“nós/outros” se coloque como instauradora da vida humana acontecida enquanto 

territorialidade/terra.  

 

 

Para concluir: identidade territorial é processo diferencial 

 
A questão da identidade a partir de sua fundamentação territorial toma a esse conceito como 

acontecimento da vida enquanto terra, ou seja, a área por nós abordada expressa o conflito e a 

luta para poder dominar um determinado arranjo territorial, mas também expressa os 

diferentes ritmos temporais com que a construção dos sentidos de pertencimento aos lugares 

são elaborados/vivenciados, reterritorializados. Tais possibilidades estabelecem aí formas de 

se olhar, vivenciar e produzir relações territoriais diferentes, conforme os referenciais 

tecnológicos, técnicos, políticos e culturais com que as partes em conflito delimitam suas 

perspectivas e imagens, elaborando, assim, formas diversas de reconhecerem os outros e a si 

próprios nesse processo.  
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Identificar o “outro” como elemento revelador do lugar do “eu” visa superar a dicotomização 

do sujeito/objeto, tão presente no pensamento ocidental. Compreender que a relação entre os 

seres humanos instaura o acontecimento dos significados existenciais, no próprio processo de 

territorialização do viver, significa que a relação entre “nós” e os “outros” se dá na elaboração 

da relação do homem numa outra estrutura “outrem”, na condição da terra/território capaz de 

possibilitar que a diferença seja o fundamental elemento propiciador dos sentidos de 

identidades em processo. Portanto, nunca existiu identidade definida e totalmente harmoniosa, 

esta sempre será em meio a conflitos e se recriando a partir do melhor entendimento de cada 

parte na elaboração do simplesmente viver.  

 

A lógica do território que se pauta na realização do econômico provoca não só a destruição da 

identidade cultural indígena, mas a de qualquer ser humano. Essa lógica se viabiliza pela 

dicotomização, pela separação do “eu’ em relação ao “outro”, de um sujeito a um objeto; no 

entanto, muitos que criticam esse processo de produção societária pautada na lógica do 

econômico, apontam soluções que visam isolar o espaço e eternizar o tempo das culturas 

historicamente injustiçadas. Concordamos que é necessário a demarcação físico-

geometrizável de áreas para que os grupos Guaranis tenham um espaço que garanta o modo 

de reprodução de suas vidas, mas isso não é a solução definitiva para tensões que estão além e 

aquém do isolamento e da demarcação; o contato entre culturas e valores é inerente ao 

processo atual de produção espacial em suas várias escalas de manifestação, do local ao 

mundial. Não é possível separar e isolar uma cultura da outra no mundo de hoje, assim como 

não se deve subsumi-la ao mesmo padrão cultural hegemônico e majoritariamente praticado 

globalmente. 

 

Acreditamos que essa seja a contribuição dos estudos geográficos a partir dos conflitos nessa 

área do Centro-Oeste brasileiro. É possível delinear a vivência diversa de diferentes ritmos 

temporais e dinâmicas territoriais num mesmo espaço, daí a necessidade de demarcação das 

terras, mas isso não significa que essas devam ser isoladas, até pelo fato disso ser impossível, 

nem que serão superadas por uma idealizada integração dos Guaranis aos valores ocidentais.  

 

Independente dos envolvidos, a questão deve se voltar para que o sentido de território, assim 

como dos “outros” que ali vivem, não sendo tomado como algo transcendental ao ser humano, 

como um mero objeto de análise e manuseio por parte de um sujeito. A imanência do 

homem/mundo se dá no processo de realização terra/território, portanto, do encontro da 

diversidade do ser humano consigo mesmo no “outrem” em sua constante reterritorialização.  

 

Não há um caminho único como resposta, mas podemos melhor entender a dinâmica 

territorial dos conflitos para apontar as possibilidades das diferencialidades acontecerem no 

devir das relações.  

 

Diante disso, concluímos que o século XXI apresenta para a sociedade brasileira, assim como 

para o conjunto da América Latina, notadamente a partir dos conflitos entre identidade 

nacional e culturas indígenas, um quadro dinâmico em que ao mesmo tempo em que se 

presentifica a nova face da tradição de exploração e destruição do “outro”, que deve ser 

combatida e melhor compreendida, também instauram-se novas práticas de relações 

societárias. A geografia, neste caso, tem papel importante ao destacar essas novas práticas de 

resistência identitária e territorial, em que o outro efetivamente seja entendido e respeitado, 

cabendo aprimorar políticas articuladoras da diversidade cultural em prol de outro imaginário 

de nação/lugar, ou seja, territorializar instâncias políticas em que as relações entre “nós” e 

“outros” se deêm no próprio movimento de uma outra estrutura “outrem” acontecer. 
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Notas  
                                                             
1 Luciano, 2006, p. 26-55.  
2 Essa dualidade de leitura pode ser entendida historicamente a partir dos estudos de Abreu, 2001, quando este 

explica que os europeus, ao aqui chegarem, movidos pelos interesses econômicos, necessitavam crer em 

monstros e enfrentar índios selvagens e bestializados como forma de aumentar o valor dos produtos daqui 

comercializados.  
3 Não vamos aqui adentrar nessa polêmica, que centralizou grande parte dos debates presentes na mídia regional, 

tanto a impressa quanto a eletrônica, sobre a questão da demarcação das terras indígenas diminuírem a produção 

de alimentos e geração de empregos.  
4 A partir daqui, em todos os momentos que empregarmos aspas nos termos pronominais “eu”, “nós” “outro”, 

“outros” e “outrem” será por entendê-los como conceitos orquestradores dos discursos identitários. Para mais 

detalhes sobre a relação entre o “nós” e o “outro” no choque de cultura entre os nativos americanos e os 
europeus ver de Tzvetan Todorov, 1996. 
5 Estamos, obviamente, simplificando e generalizando os referenciais teóricos e os argumentos de um grande 

número de pesquisadores, assim como de instâncias e movimentos sociais e institucionais, que defendem a causa 

indígena.  
6 Bauman, 2005, p. 26. 
7 Essa forma de representar o caráter ou psicologia cultural do brasileiro, a partir desses dualismos entre cordial e 

malandro, entre trabalhador e preguiçoso, entre branco e negro etc., deve-se a sistematização que elaboramos a 

partir de textos clássicos de Sergio Buarque de Holanda, 1997; Darci Ribeiro, 1995; Dante Moreira Leite, 2003 e 

Paulo Prado, 1997. 
8 Essa dificuldade de reconhecer que dentre “nós” encontram-se “outros”, exatamente por não conseguirmos 

identificar as profundas desigualdades sociais, é o que Haesbaert, 1999, aponta em seus estudos sobre identidade 

territorial brasileira.  
9 Nesta conjuntura, Boaventura de Souza Santos, 2003, p. 64 salienta que é necessário “defender a igualdade 

sempre que a diferença gerar inferioridade, e defender a diferença sempre que a igualdade implicar 

descaracterização”.  
10 Apesar de Guattari e Deleuze, 1992, fazerem distinção entre conceitos filosóficos e os functivos/prospectos 

científicos, adequaremos aqui o sentido filosófico de território aos parâmetros geográficos por entendermos que, 

no discurso desses dois pensadores, a filosofia proposta se aproxima da geografia na relação corpo/pensamento, 

imanente a interação terra/território, e aí acontece enquanto vida.  
11 Deleuze e Guattari, 1992, p. 113. 
12 A discussão entre a realidade ser fundada no empírico ou na ideia, assim como a verdade que podemos 

descobrir dela ser por meio da “mimesis” (imitação, representação) ou por “anminesis” (recordação, ideação) 

tem sua matriz em Aristóteles e Platão, portanto, na própria origem da filosofia ocidental. 
13 Deleuze e Guattari, 1992, p. 125. 
14 Deleuze e Guattari, 1992, p. 113. 
15 O conceito de “outrem”, desenvolvido por Deleuze, apresenta nuances diferentes ao longo de seus textos, mas 

aqui optaremos pela forma com que abordou o mesmo em “Lógica do Sentido”, 2007. 
16 Deleuze, 2007, p. 316-317. 
17 Deleuze, 2007, p. 321. 
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