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NOTA DA EDIÇÃO
Este livro é fruto de reflexões que compuseram parte da dissertação de
mestrado defendida por mim no Programa de Pós-Graduação em Sociologia
da Universidade Federal do Amazonas, que contou com apoio financeiro de
bolsa da CAPES1. Por meio de apoio do Projeto Nova Cartografia Social da
Amazônia e de seu Grupo de Trabalho “Mineração em Terras Tradicionalmente Ocupadas”, senti-me impelida a transformá-lo em livro considerando a
atual conjuntura de intensificação dos projetos de extração mineral e garimpeira
– muito influenciados pela elevação geral dos preços dos recursos minerais e
dando continuidade à implementação de políticas neoextrativistas dos últimos anos –, as flexibilizações legais para viabilizá-los e, sobretudo, as crescentes investidas contra os direitos de povos indígenas e populações tradicionais.
Segundo dados recentes do estudo da Rede Amazônica de Informação
Socioambiental Georreferenciada (Raisg)2, cerca de 22% dos territórios oficialmente protegidos do bioma amazônico, ou da Pan-Amazônia, estão sujeitos
a ameaça ou pressão por projetos de exploração mineral e petrolífera. Isto envolve territórios de áreas protegidas como unidades de conservação e territórios
indígenas. Com relação ao garimpo ilegal, a mesma Rede organizou um levantamento feito por organizações de seis países da Pan-Amazônia e confirmou a
existência de 2312 pontos e 245 áreas de exploração de garimpo ilegal de
ouro, diamantes e outros minérios.
Em se tratando do estado do Amazonas, ao passo que os discursos
governamentais vangloriam os 57% de seu território protegidos por unidades

Agradeço a parceria de orientação do Prof. Antônio Carlos Witkoski e de pesquisa de campo dos membros do Núcleo
de Estudos Socioambientais da Amazônia.
2
https://www.amazoniasocioambiental.org/pt-br/; https://garimpoilegal.amazoniasocioambiental.org/.
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de conservação e terras indígenas e 97% de sua cobertura florestal preservada
(Amazonas, 2018), ampliam-se as investidas de projetos de megamineração e
os garimpos ilegais no estado, e reduz-se os repasses orçamentários à pasta
ambiental e à órgãos de fiscalização e proteção ambiental, evidenciando um
arcabouço institucional fragilizado de defesa ambiental. Segundo dados do
demonstrativo de despesas empenhadas por órgão (Amazonas, 2018)3, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA teve participação orçamentária de 0,15% em 2017 e 0,10% em 2018, redução de 25% do valor do orçamento público formalmente reservado para os compromissos assumidos pelo
órgão em uma conjuntura de crescentes avanços do desmatamento, conflitos
socioambientais e degradação ambiental de áreas protegidas. O Instituto de
Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, órgão responsável pela política
de controle e fiscalização ambiental, tem participação de menos de 1% nas
despesas empenhadas pelo estado.
Ou seja, transcendendo a esta questão econômica e jurídica, tem-se
uma situação política favorável e de tolerância por parte dos governos estadual
e federal à ação garimpeira, como se os dispositivos legais estivessem momentaneamente suspensos. Assiste-se a um quadro de relativa permissividade para
a extração mineral ilegal em terras indígenas, violando os dispositivos de proteção constantes no art. 231 da Constituição. Aponto a relativa permissividade
considerando as ações de fiscalização e desarticulação dos garimpos que vem
ocorrendo desde o ano dessa pesquisa até o presente momento, sobretudo no
interior da TI Vale do Javari – local de nascente do rio Jandiatuba. Isto denota
o conceito de Estado espectral a que me refiro ao longo deste livro.
No caso da região do Alto Solimões e especificamente na situação estudada dos Kambeba em São Paulo de Olivença, assiste-se a constantes retornos das dragas e balsas em “temporadas” de exploração do ouro no rio Jandiatuba.
As autorizações de lavra nesta localidade ocorreram com validade determinada, porém sem qualquer orientação técnica e fiscalização quanto aos limites do

3

Disponível em http://www.transparencia.am.gov.br/balanco-geral/, 2018, quadro 02 - Demonstrativo da Despesa Empenhada
por Órgão.

uso de mercúrio e das áreas de operação da atividade por parte do órgão de
proteção ambiental. Ainda assim, e como se não bastasse ferir as legislações e
convenções que asseguram os direitos dos povos indígenas, as atividades de
garimpo permaneceram ainda que com o vencimento do prazo desta licença,
tornando-se, portanto, ilegais inclusive aos órgãos licenciadores.
Os acontecimentos que se agravam inegavelmente me mobilizaram
para esta publicação. Contudo, a maior motivação se deu pelo enorme desejo
de fazer chegar às mãos dos Kambeba o produto de minha estada com eles e
das amizades que ganhei, sobretudo da cacique geral do povo e intelectual
Eronilde Fermin, cujo trabalho de pesquisa junto aos anciãos Kambeba,
revitalizando a memória e a língua do povo, foi fundamental para meu trabalho. Mobilizou-me ainda a oportunidade de poder externar minha admiração
e solidariedade à luta do povo Kambeba por seu território, seus direitos, sua
identidade e seu reconhecimento étnico frente aos intrusamentos e expropriação de seus bens naturais, possibilidades de existência e resistência. Aos
Kambeba agradeço e me disponho. Sempre.
Por último, mas jamais menos importante, ressalto a importância de
poder contar com mulheres exemplos de poderosa intelectualidade, força e
generosidade como Rosa Acevedo, Eronilde Fermin e Marilene Correa contribuindo com suas reflexões nos escritos que circundam o miolo deste livro. O
trabalho feminino também se fez presente em diversas outras importantes
etapas de produção deste material, como a arte da capa criada pela amiga Ana
Medeiros, em nome de quem as agradeço. Na caminhada do fortalecimento
da luta pela equidade de oportunidades, valor e visibilidade do trabalho intelectual de mulheres, sinto-me orgulhosa e muito agradecida por este encontro.
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PREFÁCIO
“Vermelho que te cobre, amarelo nobre. Povo Kambeba, Garimpo e
Estado espectral” é o título do livro de Aline Radaelli que apresenta de chofre
uma metáfora com o significante ouro. Incontáveis são as expressões que
lapidam na história passada e recente dos povos indígenas das Américas a
violência física, a expropriação e a destruição associadas à extração e retirada
desse metal nos seus territórios. Idênticas situações sociais envolvem povos
tradicionais em África, Ásia e Oceania. O ouro possui significados polares –
maldição para muitos; riqueza, prosperidade, afã de acumular, colecionar objetos
(joias de luxo) para alguns poucos – temas que a literatura, religião, história,
sociologia e jornalismo tornaram exemplar na abordagem das contradições e
dos antagonismos de economias condenadas pela mineração. Sinaliza, ao mesmo
tempo, a ambição humana de posse e o distanciamento da mítica idade de
ouro da humanidade.
Narrativas de situações sociais e históricas que apresentam as vidas
humanas e os ambientes transformados pela mineração de ouro parecem
indecifráveis. Jorge Luís Borges no poema O ouro do Tigre escreve versos
eloquentes – Después vendrían otros oros. El metal amoroso que era Zeus. El anillo
que cada nueve noches engendra nueve anillos y éstos nueve y no hay un fin1. É ideia,
imagem diferente do desejo de prender as coisas, de colecionar e acumular?
Sim, para o poeta não é possível prender o ouro cuja cor está na hora do ocaso
amarelo, do poente, dos cabelos amados, algo incalculável, precioso, outra magia
sempre.

1

Jorge Luís Borges. Poesia Completa. Delbolsillo, 3ª Edición, 2016. Poema O oro de los Tigres, p. 380.
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O livro origina-se da pesquisa realizada por Aline Radaelli, graduada
em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (ESALQ-USP),
para sua dissertação de mestrado, defendida em 2018 no Programa de PósGraduação em Sociologia da Universidade Federal do Amazonas (PPGS/
UFAM) e atualmente Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em
Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGS-UFRGS).
Assim, estão em evidencia seus deslocamentos disciplinares, da Economia para
a Sociologia com inserções na literatura antropológica, ampliados seus
movimentos entre o Sul e o Norte do Brasil, em articulação ativa com o Núcleo
de Estudos Socioambientais da Amazônia – NESAM/CNPq/UEA e o Projeto
Nova Cartografia Social da Amazônia – PNCSA.
Neste estudo é realizada a descrição etnográfica da territorialidade
especifica do povo Omágua-Kambeba cuja Terra Indígena Tuyuka está rodeada
por Unidades de Conservação e outras TI’s. Localiza-se ao longo do rio Jandituba,
afluente do rio Solimões. A descrição etnográfica contribui para informar aos
leitores quem são os Omágua Kambeba, respondendo a um conjunto vasto de
indagações. Como são eles? Por que ocupam essas terras? O que fazem? Qual
é sua situação atual? Por que abrigam um ethos tão particular e complexo?
Como são produzidos os conflitos socioambientais e quais as ameaças sobre
suas vidas, modos de viver e de agir politicamente? No decorrer da leitura
aprecia-se um texto persistente e orientado por uma posição reflexiva sobre
suas dificuldades no trabalho etnográfico. O antropólogo João Pacheco de
Oliveira2, que realizou estudo sobre o povo Tikuna na mesma região do alto
rio Solimões utiliza a noção de “situação etnográfica” para se reportar “ao
conjunto de relações que o pesquisador, contemporaneamente à pesquisa,
mantêm com todos os atores sociais que de algum modo intervêm no campo”
e define sua intenção de “estimular o investigador a descrever a sua pesquisa
como um sistema de relações sociais, não como um relato de incidentes de
viagem nem como o aprofundamento de experiências individuais”.

2

OLIVEIRA, João Pacheco de. Regime tutelar e faccionalismo. Política e Religião em uma reserva Ticuna. Rio de Janeiro:
CASA 8, 2015. P. 43.
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A situação etnográfica converge para a análise reflexiva que é enunciada
no próprio movimento, decisões e imponderáveis da vida real e da etnografia.
É dito pela autora o quanto lhe foram prazerosas as relações sociais de pesquisa
que pesaram mais na balança que as dificuldades e nessa experiência reconhece
ter se educado, questionado, “ampliando, assim, os horizontes de uma
interpretação crítica acerca da vida social e da realidade localizada que pretendi
investigar”. O tempo de permanência em campo da pesquisadora teve
interrupção e implicou algumas alterações do escopo da pesquisa, o que foi
compensado pela intensidade do trabalho de maneira a dimensionar elementos
centrais da identidade étnica, das relações de subalternização/estigmatização,
dos conflitos com garimpeiros e tensões face ao Estado. Berreman3 observara
que o trabalho de campo está carregado das sutilezas da experiência humana;
nela desperta-se uma nova sensibilidade frente à própria experiência do campo,
seja passada, presente ou futura. São essas as marcas que Aline Radaelli guarda
desse primeiro tempo entre os Kambeba, no rio Jandiatuba.
A pesquisadora mobilizou noções operacionais e conceitos, valeu-se de
tipologia e de fórmulas, sujeitas a críticas, preencheu formulários, realizou
entrevistas e participou de oficinas de mapeamento, coligiu documentos diversos
e fontes historiográficas de maneira a responder ao objetivo precípuo de
“evidenciar os conflitos sociais ocorridos ao longo das etapas históricas de invisibilização
dos povos indígenas pela ausência e/ou presença do Estado, tendo como pano de
fundo, inicialmente, os processos de conquista e colonização do território amazônico
e, mais atualmente, as políticas desenvolvimentistas impostas para a Amazônia
brasileira”.
A apresentação dos Omágua-Kambeba na sua autodefinição e aquela
a partir de todos os nomes que receberam são relevados no exercício critico de
formulação da micro história desse povo. Nesse exercício a autora realiza uma
crítica radical dos classificadores, intérpretes dos colonialismos e das “novas
expressões de colonialidade”. Cronistas, comentadores regionais, naturalistas e

3

BERREMAN, Gerald. "Etnografia e controle de impressões em uma aldeia do Himalaia". In: ZALUAR, Alba (org.).
Desvendando máscaras sociais. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1980, pp. 123-174.
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viajantes encarnaram uma racionalidade rival ao povo Omágua-Kambeba, que
foi “invisibilizado pelos acontecimentos históricos de ocupação territorial e subjugação
por parte do Estado no âmbito do processo de colonização”. Ainda, acrescenta que
“invisibilizações fundadas nas novas colonialidades e no não reconhecimento
de suas outridades” têm sido recorrentes. Ao faze-lo recupera as perguntas:
quem são os Omágua Kambeba e quais as limitações da literatura que os
pretende identificar?
Os registros de viajantes, cronistas e mesmo pesquisadores que tiveram
curta passagem consistiram em descrições que precisam ser lidas com suspeição,
indagando se as observações são suficientes e relevantes para caracterizar com
precisão estes povos transfronteiriços, suas territorialidades (vida insular e de
terra firme) e deslocamentos, observação que estabelece em sintonia com o
antropólogo Pacheco de Oliveira, cada um em momento diferente. Sobretudo,
o que ressalta é a memória viva dos anciãos referida no trabalho acadêmico de
Eronildes de Souza Fermin4, Cacique geral do povo e intelectual que suscita
interpretações etnohistóricas sobre a densidade do povo Omágua-Kambeba,
suas práticas e rituais corporais, saberes diferenciados e práticas de cooperação
no trabalho (Ajuri) na agricultura, pesca, caça; no artesanato; nas vestimentas
e pinturas, observações detidas que contrastam com as de naturalistas-viajantes
e seus comentadores.
A cartografia como instrumento de pesquisa apoia a análise da ocupação
tradicional do Alto Rio Solimões e seu afluente o rio Jandiatuba. Esse território
de alta densidade de povos e territórios indígenas, sofreu intensos processos de
desocupação como parte das estratégias de apropriação urdidas pelos “patrões
da seringa”. Os Kambeba-pescadores e os Kambeba-agricultores, entrevistados
no decorrer da pesquisa, relatam pormenorizadamente as ocorrências de conflito
na década de 1970. As racionalidades antagônicas destes patrões e a presença

4

FERMIN, E. Memórias vivas do povo Omágua Kambeba de São Paulo de Olivença / Mumuri sekwe awá
uawa kanga pewa tawau - Monografia apresentada para obtenção do título de bacharela em Pedagogia Intercultural.
São Paulo de Olivença: UEA, 2016. Esse trabalho é tomado como referência central ao longo do texto dissertativo,
destacando as contribuições aos debates sobre a identidade Omágua-Kambeba, sua mitologia, etnohistoria e
organização política.
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de madeireiros são abordadas, de forma contextualizada, destacando o
intrusamento dos garimpeiros e de dragas, como ameaça mais recente e
avassaladora.
As dinâmicas socioeconômicas dos Kambeba ao longo do rio Jandiatuba
são examinadas nas denominadas “comunidades” de Bacaba, Mata Cachorro e
Pinã focalizando o labor/ trabalho nessas unidades sociais, que por efeitos da
devastação dos bens naturais apresenta-se com menos fartura de pesca e caça.
É produzido um efeito desarticulador dos sistemas de uso comum e de
preservação (exemplo dos lagos de uso comum e de preservação) que estão
apresentados brevemente. Os invasores exploram indiscriminadamente esses
bens. Os pescadores Kambeba identificam os peixes que desapareceram do
rio Jandiatuba por efeito da dragagem. Também indicam as frequentes agressões
de pescadores externos.
A racionalidade antagônica dos agentes exógenos está à prova pela sua
concepção de recursos naturais que devem ser sumaria e celeremente explorados;
visão essa que dominou no período colonial e confere-se como colonialidade.
Essa noção que adquire certa padronização analítica é adotada a partir de
Quijano, que a interpreta como arma extremamente eficaz dos dominantes
para perpetuar sua dominação, e atua como ferramenta de controle de poder.
Na análise do processo histórico de apropriação e (re)ocupação da
Amazônia brasileira, a autora conduz uma linha de debate teórico com
elementos de originalidade quando aborda a presença-ausente do Estado no
(não-)reconhecimento das outridades o que marca a atualidade concreta das
práticas colonialistas, afirmando que “a colonialidade, materializa esta noção
de Estado caracterizado pela presença-ausente, que resulta na indiferença e
invisibilização das potencialidades e especificidades dos povos indígenas”. O
discurso do gestor local relativo ao sítio arqueológico Santa Terezinha é trazido
como leitmotiv desse posicionamento de invisibilização e negação pelo senso
comum dos Kambeba.
A adoção do título “Nas terras e águas do Bem-Virá: os conflitos
socioambientais no rio Jandiatuba” para o capitulo segundo é justificado pela
autora como paráfrase do documentário homônimo cujo conteúdo reflete em
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parte realidades empíricas do Estado do Pará e o contexto político do Brasil
das quatro últimas décadas. De forma geral, encontram-se situações sociais
diversas que permitem cotejar os processos devastadores da mineração legal e
ilegal5, tal como a autora indica na Nota à Edição no qual cita dados recentes
do estudo da Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada
(Raisg)6. Observações desse tipo são procedentes e muito necessárias, pois
contribuem para dimensionar o trágico dessas intervenções em Peru7, Bolívia,
Brasil, Equador, Colômbia, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa, domínio
colonial francês na América do Sul. Em cada um deles registram-se ações
violentas e conflitos socioambientais de povos indígenas e comunidades
tradicionais com os empreendimento mineradores legais e as atividades de
extração ilegal organizadas por garimpeiros, “mineros ilegales”, “barequeros”
como são conhecidos em Colômbia. O tráfico ilegal (contrabando de ouro) na
Amazônia inscreve-se em domínios de mercado organizados, sem aparente
poder de controle pelos Estados.
Os garimpeiros classificados como os outsiders que dragam, que
expoliam o rio Jandiatuba são apresentados do ponto de vista dos Kambeba
como subjugados, dominados por um dono de dragas e a autora descreve os
mecanismos de influência política que “inibem algumas iniciativas de interlocução
por parte dos Kambeba com os garimpeiros”. Essa rede de extratores ilegais tem
particularidades que são objeto de diferenciação pelos próprios Kambeba: os
garimpeiros articulam-se com grandes empresas de mineração diferentemente
dos ribeirinhos do rio Madeira organizados em cooperativas. Os que atuam no
rio Jandiatuba estão próximos de comerciantes e gestores públicos locais, bem
como de donos de dragas.

O debate sobre mineração legal e ilegal frequentemente aludido pelos Estados supõe principalmente controles
financeiros e de arrecadação, enquanto o controle social e ambiental de danos é negligenciado, e ocorre a flexibilização
do licenciamento ambiental, especialmente de megaempreendimento. A política e legislação ambiental tem perdido
efetividade no tocante a critérios de instalação e monitoramento nos países latino-americanos.
6
https://www.amazoniasocioambiental.org/pt-br/; https://garimpoilegal.amazoniasocioambiental.org/.
7
Ver o documentário Las Rutas del Oro (2016). https://infoamazonia.org/pt/2016/01/peruvian-documentary-theroutes-of-gold-is-now-online/#!/story=post-14402&loc=-12.99851285000002,-70.67387716107602,7
5
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A instalação e movimento das dragas8 há mais de 15 anos no rio
Jandiatuba é descrita pelos Kambeba, que acompanham sua ampliação e formas
de legitimação, tal como assinalaram em oficinas de mapeamentos ao elaborarem
os croquis, indicando os lugares e os efeitos observados no leito do rio:
sedimentação de areia que impede a navegação, a contaminação das águas com
os produtos tóxicos nelas despejados. Em que pese as denuncias que foram
realizadas sobre os efeitos ambientais da exploração de ouro aluvial a autora
critica os projetos de governos atuais para flexibilizar a legislação de licenciamento
ambiental, facilitando a exploração mineral e garimpeira, são inúmeros nas esferas
nacional e estadual.
O movimento Kambeba por meio da Organização dos Kambeba do
Alto Solimões - OKAS, desde 2013 tem protocolado denúncias junto aos
órgãos competentes de justiça e defesa de direitos, sobretudo Funai e MPF
localizados em Tabatinga. Todavia a força política dos garimpeiros na região,
aliados aos gestores municipais produzem efeitos perversos, pois quando as
denúncias resultam em "operações de desmantelamento" do garimpo9, de
imediato, os indígenas Kambeba e suas lideranças são tomados como bodes

8

9

No artigo "La Maldición del Oro" (de 04/02/2010) informa-se sobre a celeridade de instalação de 220 dragas e 276
retroexcavadeiras ao longo de 22 Km do rio Dagua para extração de ouro aluvial, que corta o corregimento de
Zaragoza, departamento de Buenaventura. Em poucos meses, entre 2009 e 2010 esta entrada de "barequeros",
calculada em mais de 3.000 colocou em risco comunidades afrocolombianas. https://www.semana.com/nacion/articulo/
la-maldicion-del-oro/115074-3.
O Observatorio de los conflictos mineros para la América Latina público em abril de 2010 a denuncia ante a opinião
pública realizada pela Red Nacional en Democracia y Paz, organizaciones de Derechos Humanos y de promoción de
la paz as violações de direitos étnico-territoriales das comunidades afrocolombianas. Entre as exigências ao governo
nacional, autoridades judiciais e solicitação de solidariedade e pronunciamento da Comunidade Internacional citavam
que fosse investigado por ação ou omissão as autoridades competentes publicas e par ticulares por não levar em
consideração o Codigo de Minas, Lei 685 de 2001 no qual se precisa que "En los terrenos aluviales como zonas
mineras de comunidades negras, sólo podrán practicar el barequeo los vecinos del lugar autorizados por el alcalde,
que per tenezca a la ciudad en cuyo beneficio se hubiere constituido dicha zona".
Visita, pronunciamiento y seguimiento de la OIT en torno a la violación del convenio 169 donde se establecen las
condiciones para la consulta previa en territorio de comunidades tribales.
Que la Procuraduría General de la Nación, investigue al Alcalde José Félix Ocoró Minotta, al Secretario de Gobierno
Distrital, al Secretario de Desarrollo Económico y Rural, al Mayor de la Política Juan Carlos Osorio García, por su falta
de competencia, negligencia y silencio, además solicitar rendición pública de sus ingresos económicos. Suspender de
inmediato la extracción de oro por medios técnicos hasta que no se asegure la participación y consulta previa de las
comunidades afectadas; a través de sus Consejos Comunitarios, en un clima de pleno respeto y confianza, en aplicación
de los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169. https://www.ocmal.org/la-mina-de-zaragosa-en-buenaventura/ acesso em
04/01/2020.
A operação foi realizada pelo IBAMA em parceria com o exército, em agosto e novembro de 2017.
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expiatórios e sofrem violências físicas, ameaças, perseguições, constrangimentos
e a tentativa de imobilização pelo medo. A autora descreve o genocídio dos
índios isolados, chamados índios flecheiros, e as cerimonias comemorativas da
morte de indígenas.
Sob esse ângulo a pesquisadora propõe-se ampliar a compreensão da
"presença-ausente" do Estado, que caracteriza por desinteresses interessados
dos agentes sociais, materializados nas forças políticas do poder público da
região. Não é segredo que as "operações de desmantelamento" apresentam
baixa eficácia, portanto, mal sucedidas e destituídas do planejamento, conforme
observam os Kambeba.
Temos assistido a uma persistente repetição da ausência do Estado na
Amazônia. Aline Radaelli problematiza instigantemente as duas noções
presença-ausente e ausência presente que no seu entendimento foram forjadas
considerando as faces de um mesmo Estado, e que ora está presente, ora ausente, ora os
dois ao mesmo tempo, a depender dos (des)interesses e conjunturas. A definição de
ambas as noções converge para o significado do conceito de Estado espectral. Mas,
assinala que a condição espectral do Estado não é uníssona ou cristalizada, e
sim configuracional e com uma dinâmica própria. Esse caráter fantasmagórico
é sintetizado pela autora na relação entre colonialidade e Estado e revela-se
tendo como pano de fundo conflitos sociais.
É presente na imposição de um modo de vida, de
organização sociopolítica, língua, crença e símbolo à imagem
e semelhança do colonizador, e ausente no reconhecimento
dos modos de vida, sociabilidades, línguas, cosmologias
indígenas. Em síntese, um Estado que é presente como
operador da morte física, espiritual e cultural dos indígenas,
e ausente no diálogo e na audição das outridades.

A noção de Estado Espectral que é presente como operador da morte
física, espiritual e cultural dos indígenas facilita ele próprio o genocídio de
povos indígenas, também produz uma tutela complexa.
No segundo capítulo a descrição e a discutível tipologia dos conflitos
resultam de uma reflexão criteriosa que busca romper com os enquadramentos
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de situações teóricas pré-definidas e mecanicamente aplicadas. A autora se
empenha em explicar que a tipologia é mais um ordenador da descrição de
realidades complexas, indicando estágios, tipos elencados ao mesmo tempo. O
central seriam as expressões de conflitos que não fechadas e uníssonas. Elas
exigem a relativização e, admite a autora, que podem explicar uma parcela dos
conflitos sociais, sejam eles ambientais ou não. Os conflitos socioambientais
descritos são interpretados como reflexos da ausência-presença do estado,
marcado por (des) interesses.
A leitura deste livro e de forma especial do seu terceiro capítulo obtém
amplo entendimento das ações de resistência do povo Omagua Kambeba,
que quando consultado produz o Protocolo do Povo Omagua/Kambeba
Awa+Kanga= Povo Cabeça resultado do Movimento Uawa/Omagua/
Kambeba organizando a Resistencia do longo dos tempos. Municipio de
/São Paulo de Olivença - Alto Solimões, Amazonas. Este documento de
86 páginas possui uma construção diferenciada de Protocolos de povos
indígenas e quilombolas, que obedecem a um padrão discursivo, informativo
e gráfico, em consonância com instruções de assessorias jurídica e políticas
com tendência à manualizaçao e formalização. O Protocolo de Consulta e
Reconhecimento Etnico Omagua Kambeba define a identidade do povo
Omagua Kambeba e indica posicionamentos. Um deles é contra o MARCO
TEMPORAL, e explicita "não concordamos", pois tira nossos direitos.
Insiste em pautas reivindicatórias fundamentais: "pedimos a demarcação de
nossas Terras Omáguas Kambebas Tuyuka I e Tuyuka II. Os mapas
apresentam o território etnicamente configurado Esses pontos da demarcação
são enfáticos nas cartas direcionadas às autoridades com o exemplar do
Protocolo. No corpo do texto são numerados 18 Direitos e Deveres, que
podem ser lidos como o discurso da antropologia moral do grupo. Também
da autonomia e confronto a instituições, tal como a UFAM que é contestada
por ter sido conivente com processos de outorgamento de bolsas a pessoas
que falsearam a identidade Kambeba. As fotografias estão legendadas e
reforçam a autonomia, a valorização da cultura e organização política. Outras
fotos trazem a contestação do mundo colonial, em especial a igreja católica e
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seus agentes. Por último, o Protocolo sinaliza as estratégias e táticas de
fortalecimento dos Kambeba.
A reivindicação territorial e a autogestão dos bens naturais e do território
são vitais para os Kambeba. No quadro político atual, Aline Radaelli interpreta
como de "baixa densidade" os processos burocráticos de titulação, o que facilita
o aumento do garimpo ilegal. Utiliza a imagem de uma "dança dos espelhos
das demarcações" o que condena os Kambeba a ser um povo sem território,
enquanto se manifesta com toda gravidade o caráter cíclico e vicioso da
degradação ambiental.
Nesse nível de análise do Estado em ação é cabível pensar uma via
alternativa. A noção política de presença-presente do Estado é aduzida como
mais facilmente viabilizada por meio de incrementos as capacidades de autogestão
das comunidades ribeirinhas ou indígenas, descentralizando efetivamente o poder do
Estado. Contudo, é justamente sua capacidade de se tornar menos espectral que
garante sua presença-presente, à medida que deixa de ser via de mão única aos
interesses estritamente econômicos e passa a valorizar o saber local, a autonomia de
gestão e a fomentar a convergência das forças políticas locais.
O Protocolo do Povo Omagua/Kambeba Awa+Kanga= Povo
Cabeça apresenta-se como força da escrita, da palavra e da ação do Movimento
Uawa - Omagua Organizado, que se posiciona face ao Estado Espectral,
decifrado e desafiado em jogo de forças pelo movimento indígena que
imperativamente luta para ver a cor do ouro. Este livro inspira essa condição
de possibilidade.
Rosa Acevedo Marin10

10

Doutora em História e Civilização pela École des Hautes Études em Sciences Sociales- Paris. Pós-Doutorado pela
Université de Quebec à Montreal-Canadá. Socióloga pela Universidade Central da Venezuela. Professora Titular
(PPGDSTU/NAEA/PPGA/UFPA).
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CAPÍTULO 1
RACIONALIDADES RIVAIS:
ENCONTROS DO “VELHO” E DO “NOVO MUNDO”

Pesa sobre o meu corpo / Um peso que eu não conheço /
Merecimento tão pouco / Com peso no lombo não penso /
Cabeça virada pro oco / Me benza seu padre, me benza
seu padre.
“O progresso não gosta de índio”, Magaiver Santos, poeta,
músico e filósofo amazonense.

Na dinâmica do capitalismo mercantil a partir do século XVI, e sucessivamente ao longo de sua história, o Brasil foi alvo de interesses da metrópole
que o via como fornecedor de matérias-primas e recursos naturais. O ritmo de
exploração foi galopante à medida que a dívida portuguesa crescia na corrida
mercantilista mundial e, em consequência, a colônia designada Brasil, até então deixada em suspensão por desinteresse da coroa, passa a ser “a menina dos
olhos” do Estado monárquico português para ajustes de sua balança comercial.
Nesta conjuntura, como reforça Silva (2004), a “Amazônia é um dos lugares
dos reajustes econômicos e políticos da Europa nos séculos XVI e XVII”.
Em convergência com o projeto de colônia de exploração, visando, sobretudo, ouro, pedras e especiarias, o projeto da Igreja para expansão de fiéis e
“catequização para a salvação” se torna um importante aliado na conquista do
território e de seu gentio, escravizado de maneira física, cultural e subjetivamente. Segundo Silva (2004),
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Os religiosos acompanharam as expedições espanholas,
portuguesas e francesas. [...] Cada lote definido na competição mercantil era um espaço conquistado para a colonização espiritual. [...] Missões religiosas e governo temporal. A
conciliação de Deus e Rei é possível e necessária.

Neste modelo teológico de colonização, as ordens religiosas buscavam
controlar a força de trabalho indígena através das chamadas missões, bem como
a circulação de bens produzidos na colônia, entrando em conflito com os interesses dos colonos, que promoviam incessantes expedições de captura e
escravização de povos indígenas. O direito de tutela dos indígenas capturados
era concedido pelo poder real aos missionários portugueses.
A partir de 1750, com a governação pombalina, a conciliação entre as
ordens religiosas e o Estado dinástico sofre uma profunda transformação. Passa a prevalecer um modelo de colonização fundado na razão do Estado, que
confisca os bens dos jesuítas e submete as demais ordens religiosas a seus desígnios. A política pombalina, em 1755, decreta a abolição da escravidão dos
indígenas, enfraquecendo definitivamente o controle que sobre eles exerciam
as missões. Ao mesmo tempo, cria a Companhia Geral de Comércio do GrãoPará e Maranhão, estabelecendo contratos econômicos com os colonos. Em
sequência, em 1758, institui o “Diretório dos Índios”, disciplinando aldeamentos
e proibindo que outras línguas sejam faladas, que não o português, acabando
com as iniciativas de produção de uma gramática de línguas indígenas elaborada por clérigos e missionários. Ao financiar o tráfico de escravos africanos e
os cultivos de algodão e cana-de-açúcar, a política pombalina buscou fortalecer a colônia de exploração sob a regência do Estado (ALMEIDA, 2008)11.
Pode-se dizer então, nos desdobramentos desta governação pombalina,
que a Amazônia nunca esteve “vazia”, “isolada” ou “desocupada”, como quiseram fazer crer os governos militares com suas políticas desenvolvimentistas12, e
11
12

Antropologia dos archivos da Amazônia. Rio de Janeiro: Casa 8 / Fundação Universidade do Amazonas, 2008.
Registra-se aqui o argumento do "vazio demográfico" e, por isso, a necessidade de ocupação das terras visando a
expansão da fronteira agrícola e, ao mesmo tempo, a proteção das fronteiras nacionais, e a integração econômica da
Amazônia com as demais regiões. É com base neste ideal que surgem as políticas de colonização operacionalizadas
pelo INCRA, e os grandes projetos de infraestrutura como hidrelétricas e rodovias federais. Para críticas mais
contundentes, ver ESTERCI & SCHWEICKARDT (2010), FEARNSIDE (2015), RODRIGUES (2011) e CASTRO (2012).
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queiram crer, até hoje, os governos que tratam a região como “atrasada” ou
“subdesenvolvida”. Parafraseando Santos (2010) em um jogo de palavras, ela é
o Sul do Norte do Sul13: geograficamente é o norte do Brasil, contudo tratada
como Sul global pelo restante do país, sendo que este mesmo é parte do Sul
global, elaborando neste processo um jogo de projeção e reprodução em que,
em casa, o oprimido atua como opressor. Percebe-se, portanto, uma continuidade de práticas colonialistas, desta vez inter-regional.
Com base nesta projeção destorcida e colonialista é que procuro debater de que maneira o povo Kambeba foi invisibilizado pelos acontecimentos
históricos de ocupação territorial e subjugação por parte do Estado no âmbito
do processo de colonização, e quais os possíveis reflexos disto para a formação
de outras invisibilizações fundadas nas novas colonialidades e no não reconhecimento de suas outridades.
1.1 Mumuri sekwe14: os relatos sobre e dos Omágua-Kambeba do Alto
Solimões
Conhecidos historicamente como Omágua e denominados como
Kambeba ou Cambeba por obra dos portugueses (PORRO, 1996; FERMIN,
2016), os Omágua-Kambeba são originários das regiões dos rios Napo, Amazonas e Solimões, estas que, de acordo com a delimitação geográfica dos Estados-nação, são atualmente os territórios nacionais de Colômbia, Peru e Brasil,
respectivamente. Neste contexto de pan-Amazônia, a racionalidade dos povos
indígenas, tal como os Omágua-Kambeba, não estava e nem está atrelada à
ordem geopolítica de fronteiras internacionais. A despeito de se organizarem
como povos transfronteiriços, que estabelecem vínculos sociais e relações com

A expressão Sul é uma referência de Santos (2010) aos países não-desenvolvidos, tal como a grande maioria dos
situados no hemisfério Sul, enquanto os do Norte são os plenamente desenvolvidos. "O Sul exprime todas as formas
de subordinação a que o sistema capitalista mundial deu origem: expropriação, supressão, silenciamento, diferenciação
desigual, etc.". É um jogo de palavras que brinca com a localização geográfica e o desenvolvimento econômico dos
países, contrastando-as.
14
Na língua Kambeba, tem o significado de "memórias vivas" (FERMIN, 2016).
13
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a terra que vão além dos limites geográficos dos Estados-nação, estes povos
indígenas são enquadrados por dispositivos dos respectivos Estados nacionais.
Sobre o território dos Omágua, as contribuições dos relatos de viajantes
naturalistas que trataram e retrataram os povos ao longo do rio Amazonas peruano e rios Solimões e Amazonas brasileiro, e as leituras que Porro (1996), Pacheco
de Oliveira (1987) e outros autores fazem destes, permitem compreender a extensão territorial de ocupação Omágua, a localização aproximada de povos vizinhos, como os Mayoruna e Tikuna, e os fluxos migratórios correspondentes a
seus deslocamentos geográficos. Algumas indagações a respeito da fidedignidade das informações relatadas surgem, entretanto, a partir do cruzamento de dados textuais e cartográficos, facultando condições para uma síntese pergunta: em
que medida os registros acerca da localização geográfica ou territorialização dos
povos feitos pelos viajantes naturalistas são de fato fiéis àquela realidade?
Minha indagação antecede à leitura que fiz de Pacheco de Oliveira
(1987), e para minha surpresa coincidiu com sua formulação sobre a qualidade da descrição dos viajantes, a saber
A pergunta então que se impõe ao antropólogo como critério definidor de sua posição face aos relatos de viagem é em
que medida tais descrições podem ser tomadas como
constituindo uma etnografia. Ou seja, as informações
contidas nos relatos de viagem podem ser consideradas:
(a) confiáveis em sua observação e registro?; (b) de caráter relevante?; (c) em número suficiente de modo a permitir
que apoiado apenas por elas, o pesquisador atual possa
exercer uma análise antropológica? (PACHECO DE
OLIVEIRA, 1987, p. 86).

Visto que a presença destes viajantes seguia propósitos explícitos no
âmbito do projeto colonizador que, objetiva ou subjetivamente, podem ter
subestimado a grandiosidade e complexidade das sociedades amazônicas précolombianas, importa destacar a relativização de seus registros15. A dúvida
15

Ao compor o quadro da "população de viajantes do Alto Solimões", Pacheco de Oliveira (1978, p. 96) reforça a
indagação com o argumento de que as observações dos naturalistas se referem a um tempo curto de permanência no
Alto Solimões, ou mesmo a uma rápida passagem pela região, e por isso se encontram sujeitas a imprecisões e a
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paira especificamente sobre a denominação das etnias e a sua localização geográfica por, aparentemente, haver desencontro de dados ou mesmo confusão
entre povos com nomenclaturas aparentemente semelhantes, a exemplo dos
próprios Omágua e os Yurimágua (Solimões).
No que tange aos Yurimágua, localizados no médio Solimões, os viajantes missionários Acuña e Fritz assim os denominam. Carvajal, entretanto,
fará referências cartográficas a eles na porção entre os rios Coari e Purus classificando-os como Omágua. Nesta descrição, os Yurimágua seriam descritos
como “vizinhos” dos Omágua, embora haja autores que afirmam não existir à
época Omágua no médio Solimões. Desta maneira, como não questionar a
probabilidade de Carvajal os ter confundido por conta da semelhança dos
nomes? Sobretudo se for considerada a origem dos Omágua como sendo as
várzeas do baixo Napo (Equador), baixo Amazonas (Peru) e alto Solimões
(Brasil)16, e seu território se estendendo até pouco abaixo da foz do rio Jutaí,
antes da sede do município de Fonte Boa (Figura 1), tendo como vizinhos os
povos grafados em caixa alta, conforme Fritz aponta em 1691.
Segundo Nimuendajú (1952)17, os Omágua, na primeira metade do
século XVII, eram tidos por Acuña como inimigos dos Tikuna – até porque
os Tikuna receavam o grande poderio dos Omágua. Devido as disputas entre
espanhóis e portugueses pela dominação de territórios de várzea, os Omágua
foram forçados a deixar as ilhas e as várzeas do Solimões, buscando refúgio nas
terras firmes e nos altos rios, território dos Tikuna. Houve então uma grande
desestruturação da organização social Omágua e uma tendência decrescente
em termos demográficos uma vez que eram submetidos à escravidão e ao extermínio.

registros superficiais. A saber, esta população levantada pelo autor é composta por dezessete viajantes que vão desde
La Condamine (1739-1745) a Monnier (1886), compreendendo quase um século e meio de viagens referidas.
16
Convém ressaltar neste momento que os rios Amazonas e Solimões são referentes ao mesmo curso de rio - que nasce
próximo aos Andes peruanos, atravessa todo o Amazonas e tem sua foz no Oceano Atlântico, na divisa dos estados
de Pará e Amapá. As designações deste rio, entretanto, variam pelo fato de que no lado brasileiro da tríplice fronteira,
se chamar Solimões, e do lado peruano atender pela nomeação de rio Amazonas.
17
Cf. Nimuendajú, C. The Tukuna, editado por Robert H. Lowie e traduzido por William D. Hohenthal. Editora da
Universidade da Califórnia, 1952, pp. 2-3, 8, 12 e 20. Para detalhamento da relação e contato dos Omágua com os
Tikuna, sugiro consultar também p. 53, 64-67, 77 e 98.
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As representações gráficas do território Omágua-Kambeba, a despeito
de seus deslocamentos, corroboram à localização historicamente conhecida:
parte do Peru, região fronteiriça com o Brasil, parte do Brasil e inclusive podendo abranger uma pequena parte do que é hoje a Colômbia, no âmbito da
conformação da tríplice fronteira atual. Contudo, mediante leitura a que Porro
se refere sobre os territórios do cacicado de Aparia, entende-se por indicação e
cruzamento de informações que o território Omágua-Kambeba seria ainda
maior, em sentido oeste, abrangendo as nascentes do rio Napo no Equador:
As fontes quinhentistas falam do poderoso cacicado de
Aparia, que se estendia desde o baixo Napo, no Equador,
até a região de São Paulo de Olivença; eram ao que tudo
indica os Omágua, que os portugueses chamariam
Cambeba. (PORRO, 1996, p. 26)

O rio Napo nasce na região dos Andes equatorianos e percorre aproximadamente 1.100 quilômetros atravessando o Peru e desaguando na margem
esquerda do rio Amazonas peruano, abaixo do município de Iquitos. Diante
de tal, ao perceber a referência que se faz ao rio Napo, compreende-se que as
fontes quinhentistas, tal como citadas por Porro, referiam-se à baixa porção
deste rio sob a ótica dos limites do território equatoriano, e talvez não necessariamente à foz do Napo, localizada em território peruano. Neste sentido, portanto, o território Omágua ocupado poderia ter sido muito superior.
Outro trecho que comprova essa larga extensão do território Omágua
dos séculos XVI e XVII, para além à oeste do Napo peruano, é no qual Porro
(1996) aponta acerca dos dois tipos de grupos Omágua, diferenciados pela vida
insular e em terra firme, contudo o grupo abordado em seus ensaios se restringe
ao primeiro, os Omágua das ilhas, por serem “histórica e demograficamente mais
expressivo e ecologicamente associado à várzea amazônica”:
Durante os séculos XVI e XVII havia dois agrupamentos
Omágua ao longo do eixo Napo-Amazonas. No alto Napo
equatoriano, os Omágua-Yetê (“Omágua verdadeiros”) e
no Solimões os “Omágua das Ilhas”, ou “la Gran Omagua”
dos autores espanhóis. (PORRO, 1996, p. 92)
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A existência de dois agrupamentos referida pela etno-história dos
Omágua-Kambeba, registrada pelas entrevistas de Fermin (2016), baseiam-se
no relato de Regina Neves de Souza, pajé à época com 87 anos, que diz ter
ouvido de seus ascendentes a existência de dois grupos Omágua: o das várzeas,
moradores das ilhas, mais acessíveis, “pacíficos” e mantinham relações e comércio com outros povos; e o das terras firmes, descendentes da linhagem de
witchicu (carnívoro), mais isolados e bélicos, tinham os cabelos mais longos,
usavam roupas de peles de animais, colares de dentes humanos e de animais e
pintavam de preto ao redor de sua boca como distinção étnica dos outros
Omágua das várzeas, fato que lhes conferia os apelidos de “boca suja” ou “boca
negra”. Esta descrição via história oral ganha força pela autoridade religiosa da
interlocutora assumida como pajé.
Segundo Pinto (2006), a densidade de citações acerca do povo Omágua
nas narrativas dos cronistas denota a relevância deste agrupamento. Os relatos
que se referem aos Omágua trazem a imagem de uma numerosa e rica sociedade, com habilidades artísticas, comerciais e na produção de itens de consumo
como roupas de algodão. O autor segue ainda referenciando as palavras do
próprio Acuña, o que corrobora a memória viva da pajé acima referida, a partir
da qual permite afirmar que se trata dos Omágua das várzeas, ainda que os
autores não façam esta distinção.
[...] essa gente é a de mais razão e de melhor governo que
há ao longo de todo o rio. Andam todos decentemente vestidos, tanto os homens como as mulheres, as quais tecem,
do muito algodão que cultivam, não apenas as roupas de
que necessitam, como também para o comércio com as nações vizinhas. (PINTO, 2006, p. 131)

Assim como diversos outros povos, os Omágua-Kambeba também
confeccionavam artefatos a partir da cerâmica e de fibras naturais, produzindo
utensílios domésticos e instrumentos de caça e defesa. Seu conhecimento que
mais chamava a atenção dos viajantes era o têxtil, materializados em roupas de
algodão cru extraído a partir de cultivos da planta nas várzeas do Solimões.
Estas roupas eram tecidas a partir de tecnologias tradicionais e ferramentas de
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beneficiamento do fio (Figura 2). Não somente para tecer as próprias roupas
(Figura 3) o algodão lhes era útil, mas também fundamental para estabelecer
relações sociais e comerciais. O algodão era também usado como instrumento
em alguns rituais e partes da sua planta utilizadas para chás de cura e cerimônias de espiritualização e proteção, conforme os relatos dos Kambeba entrevistados por Fermin. Além disto, sabiam extrair e manejar o leite da seringueira
para confecção de utensílios em látex (FERMIN, 2016). Novamente, os dados de história oral, das memórias vivas, autorizam que façamos um contraste
com as narrativas dos naturalistas viajantes e seus comentadores.
Torna-se bastante simbólico para compreender as descrições dos naturalistas viajantes a discussão do etnocentrismo europeu, e sua autoimagem de
dotador da supremacia cultural, expressa pelo tom de surpresa com que é
relatada por eles a habilidade dos Omágua Kambeba em produzir suas roupas
e o costume de, segundo Acuña, andarem “todos decentemente vestidos”. Segundo esta narrativa, é como se não existisse a possibilidade de “selvagens do
Novo Mundo” terem os mesmos ou parecidos costumes e tecnologias que os
“civilizados” de maneira própria e autônoma, uma vez que não sabiam da existência uns dos outros.
Nas memórias vivas dos Kambeba, a sintropia entre humanos e não
humanos fica evidente no trecho em que Fermin (2016) relata, a partir de
entrevistas com anciãos Kambeba de São Paulo de Olivença, os métodos e
simbologias usados para os indígenas se orientarem quanto ao tempo, ao clima
e à fertilidade a partir da observação do comportamento de animais, das fases
da lua, da direção do vento e do movimento das águas, e de suas interrelações:
Quando o uruá (caracol) coloca seus ovos no alto de uma
árvore, ele está anunciando a cheia do rio18. A seca do rio é
anunciada pela rama da tintarana (murerurana) que fica
subindo no remanso [trecho de águas paradas] e inflando.
O peixe-boi, quando come capim e depois enterra na lama,
assinala que o rio está prestes a secar. Na vazante, a água do
18

Em conversas informais com algumas lideranças Kambeba, este mesmo fato, observado a partir do comportamento do
caramujo, surge como indicador da altura das águas na cheia daquele período (Figura 3); ou seja, o nível das águas
no pico da cheia não deverá ultrapassar a altura na qual o caramujo depositou seus ovos.
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igapó [floresta alagada] está parada. O inverno é noticiado
pela enchente, baixa muitos paus e mureru19 no rio. Quando o pau vem em pé no rio, vem anunciando a escassez. O
repiquete20 anuncia que o rio vai secar e ele fica espumoso
(FERMIN, 2016, p. 72).

Em consonância com a história oral e as narrativas sobre as cheias do
rio, foi possível proceder a técnicas de observação direta durante o trabalho de
campo, registrando os efeitos do alagamento do Jandiatuba sobre suas áreas de
floresta, conforme a Figura 4, em fotografia capturada em março de 2016, no
período da estação chuvosa.
O próprio mito de nascimento do povo, segundo relatos dos anciãos, é
uma dança entre simbologias, natureza e sobrenatural, fazendo-os nascer a
partir de elementos como madeira, água e fenômenos naturais. Segundo Fermin
(2016), os anciãos tinham vergonha de narrar o mito de surgimento dos
Kambeba por julgarem “feia”, “imprópria” e “obscena” por fazer aludir a um
cunho sexual.
O Jurupari foi um dos primeiros homens do sexo masculino
da tribo Omágua Kambeba. [Ele era] considerado por seu
povo como um deus que fazia a multiplicação da geração da
humanidade através da prática do sexo com as nações femininas, esta desconhecida por todos os outros homens.
[...] Para os outros povos, as crianças eram geradas pelo
joelho. Todos tinham curiosidade de saber por que Jurupari
engravidada uma jovem ao se aproximar dela. Jurupari causava curiosidade e inveja nos homens dos outros povos. Um
dia, homens dos outros povos contrataram uma linda moça
para atraí-lo a um lugar deserto, no meio da floresta. Então
eles, enfurecidos, amarravam Jurupari e lhe obrigaram a
dizer o segredo da reprodução. Diante de tantas ameaças,
Jurupari mostrou-lhes o segredo: a parte íntima do homem,
que ficou conhecida como Turuçu do Jurupari. Depois disto, tocaram fogo em seu corpo e, depois de alguns meses,
nasceu no lugar das cinzas duas plantas, uma de cor verde

19
20

Designação atribuída no Alto Solimões às plantas aquáticas tipo aguapés.
Fenômeno conhecido no Amazonas por uma rápida e inesperada enchente do rio em meio a sua vazante, tal como um
efeito sanfona.
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e amarela chamada de Taboka (bambu) – representando as
mulheres que ele havia engravidado [...] – e outra planta
grande e forte chamada de Tanimbuka – representando o
homem que viveu na terra e sabia multiplicar gente, o
Jurupari. Um dia de raios, relâmpagos e trovões, as duas
plantas, com a força do vento se entrelaçaram uma na outra
e formaram o fenômeno do “torcimento”. O atrito entre as
plantas e através da energia de um raio gerou uma explosão
na floresta. O Guaricaya, deus do relâmpago e do trovão, da
fumaça que subiu ao firmamento devido à explosão, fez
duas nuvens, uma de cor escura representando o mal, e
outra de cor branca representando o bem, e soprou caindo
em forma de chuva. A água em contato com a madeira deu
vida e origem ao povo forte e guerreiro Omágua. Devido a
esse fato, todo Omágua Kambeba traz consigo de herança
os dois gênios, um bom e outro raivoso. [...] a mesma água
que caía da chuva foi rasgando a floresta e dando origem
aos rios, fontes, nascentes e igarapés. [...] os gravetos de
madeira que restaram, em contato com a chuva, geraram a
vida dos animais (FERMIN, 2016, p. 91-92).

Há diversas variações entre mitos de diferentes povos indígenas, e inclusive no seio de um único povo. No caso dos Kambeba, uma das variações
acessada é relatada por Silva (2012) em seu estudo sobre a aldeia OmáguaKambeba Tururucari-Uka, em Manacapuru, que, segundo o tuxaua da aldeia
e seus anciãos, o surgimento do povo se deu pela formação de uma grande gota
d’água que continha duas gotículas em seu interior e que, ao tocar as folhas de
uma sumaumeira, deu origem à mulher e ao homem Omágua-Kambeba.
Há narrativas míticas no interior da Amazônia, de diferentes povos,
indígenas e não indígenas, que contam da anunciação de que acontecimentos
ruins estão por vir, como mortes ou conflitos, a partir do sobrevoo ou do piar
de alguns pássaros e manifestações de outros animais. O mesmo também acontece para situações contrárias, relativas ao anúncio de bons ventos. Alguns destes “personagens” referentes às anunciações são relatados por Fermin (2016)
segundo narrativas míticas dos próprios Kambeba, vejamos
O povo sempre sabe quando algo de ruim está para acontecer devido à sua crença. Ao ver o corujão bate-caixão, o bicho
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do jenipapo, o ambuá21 amontoado, o pássaro anu preto, o
kauã gritando, o matimtim e o pássaro rasga mortalha. Esses
bichos e pássaros estão agourando morte e conflito. [...] O
povo tem a crença de que ao ver vômito e cocô amarelo do
pássaro, mãe da lua, alguém na família está grávida, anuncia
a chegada de um bebê. (FERMIN, 2016, p. 72)

Orientações relativas a espaço físico e território nas empreitadas de
caça e extrativismo florestal na mata, além de previsões climáticas a partir da
direção dos ventos e do ângulo da luz solar, são igualmente utilizadas, tal como
relata Fermin (2016), a partir do conhecimento tradicional nos Kambeba
Na caçada, orienta-se pelo sol e pelo vento, quebrando os
galhos das plantas para não se perder [na floresta]. Quando o vento sopra de cima, do leste, o rio está calmo. Se o
vento sopra de baixo, do oeste, o rio está agitado com
banzeiros. O vento do mato do sul traz friagem. Quando o
vento sopra da frente para trás, espera-se banzeiro e temporal. (FERMIN, 2016, p. 72)

O domínio de todas essas modalidades de conhecimento é de uma
precisão capaz de deixar desorientado qualquer cientista que se embrenhe
pela mata juntamente com o amazônida, ainda que aquele porte consigo uma
bússola ou qualquer outra ferramenta de localização. Este ethos indígena acerca de seus profundos saberes sobre a natureza, contudo, foi motivo de interesse
da exploração escravista de sua mão de obra no período colonial. Segundo
Loureiro (2009), com seus saberes sobre plantas, animais e águas, os indígenas
eram recrutados a força para trabalharem como fornecedores de proteína animal das comitivas de colonos por meio da caça, e como guias e mateiros
extrativistas das “especiarias”.
Como integrante da natureza selvagem a ser domesticada,
o índio esteve sujeito à exploração pelo europeu “civilizado”

21

Designação citada na entrevista que faz referência ao inseto também conhecido pelos nomes de embuá, gongolo ou
piolho-de-cobra.
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nos primeiros séculos da colonização das Américas; e durante o século XIX foi objeto de inferiorização pelas teorias
racistas, supostamente científicas [...] produzidas na Europa (LOUREIRO, 2009).

Um terceiro aspecto que marcou os viajantes que entraram em contato
com aldeias Omágua-Kambeba foi a respeito do formato cônico do topo de
suas cabeças, modeladas pelo ritual do nascimento Omágua-Kambeba que
consistia em instalar pequenas tábuas de madeira envoltas em pedaços de algodão nas partes frontais e laterais da cabeça da criança por um período de
tempo específico, o que promoveria o afunilamento de sua forma, deixando-a
cônica.
A Figura 5, uma gravura não assinada, presente na documentação produzida na expedição do naturalista viajante Alexandre Rodrigues Ferreira, ilustra
o Omágua-Kambeba com a cabeça achatada portando em sua mão esquerda
uma tala de caniços, tal como as utilizadas para fixar na cabeça das crianças,
conquistando assim sua forma característica. O formato das cabeças representava uma forma de distintividade étnica. Esta ação fica evidente a partir do
relato presente em Maroni (1738) apud Porro (1993) que diz da vaidade
envolvida no processo de distinção étnica a partir do ritual de deformação
[...] e nisso, até os dias de hoje, põem toda a sua vaidade,
em especial as mulheres, que chegam a zombar e insultar
as de outras nações dizendo que têm a cabeça redonda
como cuia ou cabaça, como os selvagens da mata.

Apenas como observação, esta gravura traz outros detalhes bastante
recorrente nos relatos, não somente acerca da vestimenta com seus grafismos
típicos, mas também sobre seus colares feitos de dentes de macaco ou de dentes humanos dos inimigos que eram mortos em combate. É provável que o
colar da gravura seja de dentes de macaco.
Segundo relato dos anciãos entrevistados por Fermin (2016), o ritual
Kanga Pewa tinha início logo após o anúncio do nascimento da criança, feito
pelo pai por meio de um rojão chamado “roqueira” para que toda aldeia sou-
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besse do acontecimento, e em seguida ao corte do cordão umbilical. Após
ouvirem o rojão,
[...] um grupo de anciãos de mulheres e homens que saíam
de suas ukas (casas) ao ouvirem o barulho do tiro feito pelo
pais; esses vinham dançando a dança do urubu chem chem
até a casa do bebê. Apenas estes podiam se aproximar dele,
vinham para a escolha dos padrinhos do Kanga Pewa, tomando pajuaru22, anunciando a urina do bebê. Após a dança, era feita a escolha do padrinho que faria o ritual. O
escolhido começava a prensar a cabeça do recém-nascido
com pequenos pedaços de bambu feito uma prancha embrulhados com algodão para não ferir a pele do bebê. Após
terminar o ritual, com a ajuda dos demais presentes, o padrinho colocava o bebê num berço feito de madeira, uma
canoa pequena dentro do reservado, juntamente com sua
mãe. Terminando o ato, todos iam embora dançando da
mesma forma que chegaram. (p. 67)

Tal técnica é observada e apontada por todos os cronistas que minimamente contataram os Omágua-Kambeba, sendo o aspecto cultural que, segundo Pinto (2006), mais chamou a atenção dos autores. Nos relatos organizados por Fermin (2016), o fim da prática do ritual kanga pewa se deu a partir
da chegada dos jesuítas e da catequização imposta por eles, pois segundo os
mesmos, a deformação do crânio consistia em um ato diabólico que contrariava a criação perfeita do ser humano à imagem e semelhança de Deus. Porro
(1996) afirma que a prática do ritual caiu em desuso em meados do século
XVIII. Mesmo assim, afirma Fermin (2016), houve quem desobedecesse às
ordens. Estes quando descobertos eram severamente punidos e castigados. O
mesmo controle e exigências eram feitas com relação à língua materna Kambeba,
a qual foi aos poucos deixando de ser falada pelo misto de medo da punição e
vergonha, uma vez que ia “contra” o padrão estabelecido pelos jesuítas.
Por muitas décadas, esse povo passou despercebido, como
uma estratégia para escapar e sobreviver dos massacres e
22

Segundo Fermin, constitui bebida fermentada feita a par tir da mandioca e consumida nos rituais Kambeba.
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de outros acontecimentos vividos no passado, como torturas, invasões espanholas e portuguesas, doenças e
catequizações. Crueldades que os fizeram passar por vários processos de fuga, alterando sua verdadeira identidade
de índio Omágua (FERMIN, 2016, p. 16).

No registro de Fermin (2016) no âmbito da entrevista com uma das
anciãs, Robertina da Silva, à época com 99 anos e já falecida, afirma que deixar
de praticar o ritual de achatamento da cabeça a partir da imposição da Igreja e
de seus missionários foi uma saída encontrada como forma de sobrevivência do
povo Omágua-Kambeba. Outra versão que relaciona o fim da prática como
forma de garantia da existência dos indígenas é relatada por Aurino Rabelo
Lucas, então com 85 anos, que afirma que a cabeça achatada era uma espécie
de indicativo de origem e, portanto, poderia haver a morte daquele sujeito
identificado. Isto explica a redução populacional deste povo, antes considerada como numerosa. Para Fermin (2016), esta foi uma decisão coletiva para
que não houvesse mais mortes a partir da identificação autoevidente da origem
Omágua-Kambeba.
Fermin (2016) ressalta, a partir de entrevistas com anciãos Kambeba,
que após muitos anos de anonimato e uso de diversas outras identidades foi
acionado para se desvincular da estirpe Omágua-Kambeba por receio, violência ou vergonha. Atualmente, o processo de autoafirmação étnica23 tem crescido, por meio do qual muitos Kambeba vêem como uma forma de ter sua
identidade preservada e sobretudo respeitada. Contudo, ainda assim “há pessoas e órgãos que lhes negam os direitos sociais, ressaltando em seus argumentos que os direitos destinados aos índios não lhes convêm, pois os consideram
como povo incivilizado” (FERMIN, 2016, p. 22).
No que diz respeito aos territórios legalmente demarcados, os Kambeba
se encontram em uma configuração espacial diferente, mais voltada para a
região do Médio Solimões, onde garantiram a demarcação de seus territórios
23

Acerca deste termo, podemos compreendê-lo a partir de Barth (2000) que a caracteriza quatro elementos significativos:
a autoperpetuação do ponto de vista biológico, o compartilhamento de valores culturais fundamentais, a constituição
de um campo de comunicação e interação e, por último, a formação de um conjunto de membros que se identificam e
são identificados.
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como áreas protegidas. De acordo com dados demográficos e territoriais de
demarcação de Terras Indígenas – TI, estima-se que aqueles que se declaram
como pertencentes ao povo Kambeba estão compreendidos no intervalo de
744 a 1.547 indivíduos (IBGE, 2010). Trata-se de moradores de cinco Tis,
sendo 4 delas homologadas juridicamente – denominadas Barreira da Missão,
Jaquiri, Igarapé Grande e Cajuhiri Atravessado –, localizadas no médio Solimões,
e uma aldeia em situação jurídica denominada como dominial indígena (ISA,
2017)24. Para além destas, sabe-se ainda, a partir de estudos acadêmicos, de
duas aldeias que lutam pelo reconhecimento territorial: a Tururucari-Uka, em
Manacapuru (SILVA, 2012), e a Nossa Senhora da Saúde, próxima de Manaus
(BONIN & SILVA KAMBEBA, 1999).
Para efeito de contraste, cabe sublinhar que a mobilização étnica por
direitos dos Kambeba de São Paulo de Olivença25, Alto Solimões, atualmente
se encontra num processo de autodeterminação, que é visto como instrumento
de luta para o seu reconhecimento identitário e de seus territórios a partir da
demarcação territorial.
O município de São Paulo de Olivença, de acordo com o último censo,
tem uma população de 31.422 habitantes (IBGE, 2010) e, destes, 14.974 habitantes (47,7%) se declaram como indígenas. Configura-se assim como o segundo município do país com maior população que se declara como indígena.
Quadro 1 - Municípios com maior população declarada indígena do Brasil

Fonte: Censo 2010, IBGE. https://cidades.ibge.gov.br/

De acordo com o Estatuto do Índio, Lei n° 6.001/73, as terras em situação jurídica de dominial indígena se referem
àquelas que foram havidas por quaisquer formas de aquisição seguindo os termos da legislação civil, e dispõe que se
torna propriedade plena do indígena que a ocupe se estabelecido por dez anos consecutivos e esta ter trecho inferior
a cinquenta hectares (BRASIL, 1973).
25
Segundo o "Protocolo de Reconhecimento Étnico Omágua-Kambeba", o município já teve os nomes de São Paulo
Kambeba São Pedro, São Paulo do Javari e, por fim, São Paulo de Olivença.
Apóstolo, São Paulo dos Kambeba,
24
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“Todo o Jandiatuba era cheio de família indígena”
O rio Jandiatuba, conforme já foi assinalado, é um dos afluentes do rio
Solimões, tendo sua foz localizada à jusante da sede do município de São
Paulo de Olivença, Amazonas, e sua nascente na região da TI Vale do Javari,
na microrregião do Alto Solimões, considerada região de tríplice fronteira BrasilColômbia-Peru (Figura 6).
Muito próxima da foz do rio, encontra-se a Terra Indígena legalmente
reconhecida e demarcada chamada Nova Esperança do Rio Jandiatuba (Figura 7), na qual foram recenseados 275 indígenas do povo Tikuna, em uma área
de vinte mil hectares (ISA, 2017).
A história de ocupação da terra firme ao longo do Jandiatuba está
intrinsecamente ligada à exploração da seringa, tal como ocorreu em outras
localidades do interior do estado do Amazonas. As famílias participantes da
pesquisa relatam que chegaram a trabalhar em seringais na cabeceira do rio, e
após o decréscimo da borracha, foram se deslocando por terras rio abaixo, até
se fixarem onde fundaram as comunidades.
A gente morava lá em Boa Esperança, foi lá onde ela [esposa] nasceu. Fica lá pra cima do Jandiatuba [sentido cabeceira], pra cima do igarapé Preto, perto do [rio] Jutaizinho.
Ali tinha as comunidades dos seringueiros que era naquele
tempo, e aí depois que a seringa acabou que nós viemos
descendo. Tivemos umas cinco moradias de lá descendo
até ficar onde nós estamos [comunidade atual]. Aqui mesmo estamos há 12 anos. Sempre moramos nossa família eu
e meu pai, e a família do meu tio, mas não tem ninguém ali
porque ele faleceu. (B. A. M., agricultor Kambeba; pesquisa de campo, 2016)

Contudo, devido ao fato do Alto Solimões ser, historicamente, um
território de alta densidade de povos e territórios indígenas, faz-se necessário
compreender de que maneira se deram os processos de ocupação e desocupação da terra. Em entrevista com um dos interlocutores, ele relata como o
Jandiatuba foi “esvaziado” de famílias indígenas e, ao mesmo tempo, houve a
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apropriação destas terras pelos denominados “patrões da seringa” ou seringalistas26. Segundo ele, os que permaneceram, fizeram-no para trabalhar aviados27
no sistema de extração do látex.
Na época [década de 70], aqui tinha bastante família indígena, nós, os Tikuna, Kokama [...]. Todo Jandiatuba era
cheio de família indígena. Depois de ter ido pra cidade
estudar, voltei pra cá em 89. Depois de cinco anos meu pai
veio também. Quando voltei, as famílias indígenas já tinham abandonado aqui, não tinha ninguém mais aqui na
comunidade. [Abandonaram] porque teve umas outras
pessoas, que os filhos ainda vivem aqui hoje, que chegaram
aí e disseram pros povos indígenas que viviam aqui né que
eles não tinham direito a nada, e que a terra era deles [dos
recém-chegados], que tinham documento, arrendado a propriedade pra trabalhar a seringa e que eles [indígenas]
tinham que desocupar. E também naquele tempo acho que
os Tikuna nem tinham uma visão assim de ter terra
demarcada. Foi quando a seringa começou a cair também,
mas mesmo assim eles abandonaram por isso. (L. A. R.,
pescador Kambeba; pesquisa de campo, 2016)
Na minha época aqui era habitado, era cheio de gente! Essa
área aqui tudo era seringal, era cheio de gente até nas cabeceiras, que tinha os patrão. Trabalhava só com seringa, não
tinha pesca, garimpo nem nada. Essa terra aqui, eu trabalhei com o dono da terra até quando morreu, ele morreu e
eu fiquei. A terra era do pai dele, e ele herdou. Trabalhava
todo os dois com a borracha. O Jandiatuba era só duas propriedades, tudo seringal. (B. R. A., agricultor Kambeba; pesquisa de campo, 2016)

Aos olhos deste último interlocutor, o trabalho nos seringais contribuía para a preservação madeireira e, indiretamente, ao uso sustentável dos
outros bens naturais, que sofriam menos pressão de exploração intensa por

A pessoa do seringalista representa a figura de um proprietário de terras (a história mostra que muitas delas
controladas sem titulação ou adquiridas por processos de grilagem) que controla a produção e comercialização do
látex da borracha produzido nos seringais amazônicos.
27
Trata-se de uma referência vinculada à relação produtiva na empresa seringalista que representa a imobilização da força
de trabalho do seringueiro pela dívida contraída através do aviamento.
26
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invasores, ou seja, madeireiros, caçadores e garimpeiros. Chama atenção também a percepção do Kambeba quanto à condição dos fregueses dos patrões.
Para ele, estavam no mesmo patamar de dependência econômica da economia
extrativista da borracha.
Sem a borracha [fim da exploração da seringa], atacaram a
caça e o peixe. Desde aí começou a perseguição [invasões].
A madeira é do mesmo jeito! A madeira tava indo bem
porque no tempo dos patrão velho, eles [fregueses do patrão] cuidavam do seringal deles [patrões]. Eles tinham
essa terra como se fosse um ganha pão deles, viviam disso.
Aí eles ficavam cuidando, porque eles eram pobre como a
gente né. Nós vendia a borracha pra ele e ele trazia a mercadoria28. A caça tá igual a madeira, porque não tem limite
também, não tem quem empate. (B. R. A., agricultor
Kambeba; pesquisa de campo, 2016)

Percebe-se que há uma certa idealização da época de exploração dos
seringais como tempo de maior preservação dos bens naturais, face à presença
ostensiva dos “patrões” e seus subordinados (fregueses e aviados). Ou seja, havia
um certo limite para a exploração dos bens, diferentemente do momento atual, quer seja pelo produto em si de exploração (látex), que dependia dos seringais preservados, quer seja pela “posse” das terras de seringais pelos “patrões”,
dando um caráter de algo privado que idealmente limitaria o uso e o acesso aos
bens naturais. Tal condição se opõe à noção de que as terras públicas são percebidas como bens ilimitados de uso aberto, como bem denota a percepção do
agricultor Kambeba
A madeira começou que se descuidavam, descuidavam, aí
inventaram da tal de terra da união. Quando eles inventaram [...] esse negócio de terra da união, aí faziam aqueles
mutirão de motosserra. Terra da união é que todo mundo
mete a mão. Era isso que falavam. Aí eles se danaram,
desbulhou e todo mundo meteu a mão mermo, pessoal entraram. (B. R. A., agricultor Kambeba, pesquisa de campo,
2016, grifo meu).
28

Indicativo de aviamento.
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Essa idealização da propriedade privada e da privatização do uso dos
bens naturais, em oposição às terras públicas, evidencia a fragilidade das terras
indígenas que não se encontram demarcadas, como é o caso do território tradicionalmente ocupado pelos Kambeba no Jandiatuba.
Dinâmicas socioeconômicas dos Kambeba no rio Jandiatuba
A unidade social tomada para fins de análise no decorrer desta pesquisa concerne, como antes reiterado, à designação adotada pelos Kambeba definindo seus agrupamentos sob a denominação de “comunidades”. No rio
Jandiatuba, foram registrados durante o trabalho de campo, pelo menos três
comunidades.
Cada comunidade é habitada em caráter permanente por pelo menos
duas famílias Kambeba que dividem um mesmo domicílio, excetuando-se a
comunidade Mata Cachorro em que há duas casas diferentes, embora os vizinhos sejam vinculados por laços de consanguinidade, sendo pai e filho. Neste
sentido, portanto, foram realizadas sete entrevistas e aplicados quatro formulários, sendo um na comunidade Bacaba (Figura 8), dois na comunidade Mata
Cachorro (Figura 9), e um na comunidade Pinã29.
As entrevistas foram realizadas a partir de indicação das lideranças, e
incidiram sobre três mulheres e quatro homens. A média de idade dos
interlocutores é de 52 anos, sendo a interlocutora mais jovem com 34 anos e o
mais velho com 88 anos. Todos eles nasceram em alguma localidade do próprio rio Jandiatuba, exceto a interlocutora da comunidade Pinã, que é nascida
em Santo Antônio do Içá e veio para o Jandiatuba casada com o companheiro,
este Kambeba nascido no Jandiatuba.

29

Não tendo sido possível realizar a visita à comunidade Pinã por conta do mau tempo à época da pesquisa de campo,
além de sua localização distante que envolveria consideráveis expensas, formulário e entrevistas foram realizados na
sede do município, em proveito à presença da família na cidade. Por este motivo, não há registros fotográficos da
comunidade até o presente momento da pesquisa.
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Localização das comunidades Kambeba no rio Jandiatuba

Fonte: NESAM, com base em dados de pesquisa de campo, 2017.
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A autodefinição como Kambeba aparece na narrativa dos entrevistados. Sucede, entretanto, que se apresentam conjugando a identidade étnica
com a ocupação, ou seja, declaram-se como agricultores/agricultoras Kambeba
ou pescadores Kambeba. Nas entrevistas e nas conversas informais, todos e
todas fizeram questão de frisar a ascendência étnica juntamente com o exercício da atividade produtiva. O trabalho e o labor desempenhados na vida social
da várzea para a produção e reprodução material e simbólica dos meios de
existência dos Kambeba.
Tal como Arendt (2007) nos ajuda a pensar a distinção entre trabalho
e labor, quando o primeiro é a construção do mundo em si, significado e
ressignificado em sua edificação, o segundo é a síntese dos processos vitais ao
homem para mantê-lo vivo e em meio às relações sociais da vida coletiva, processos estes que vão desde o nascimento até sua não-existência, em uma espiral
dialética que constituem a vida humana. Portanto, a condição de um e outro é
a própria vida ao labor, e a mundanidade ao trabalho. Algo como se o labor
prescindisse do trabalho, uma vez que o total que o labor produz é destinado
a alimentar o processo da vida humana.
Em se tratando da vida na várzea do Jandiatuba, ou mesmo em terra
firme, labor e trabalho andam tão lado a lado que por vezes parecem se fundir,
tamanha interdependência de um e outro para os agentes sociais. As famílias
relataram que se encontram na condição de autônomos, trabalhando por conta
própria combinando agricultura, pesca e extrativismo para o consumo de suas
próprias unidades familiares e os excedentes comercializados na cidade.
Corroborando com esta condição de labor e trabalho que permeia a
vida ribeirinha, a percepção do lugar e o sentimento de pertença, apresentanos que todos acreditam que a vida tenha melhorado ao se instalarem onde
moram atualmente na calha do rio Jandiatuba, e nenhuma das famílias entrevistadas têm a pretensão de sair dali para instalar moradia em outra localidade.
Duas das quatro famílias possuem inclusive unidade residencial na sede de
São Paulo de Olivença – ainda que a motivação maior seja dar condições aos
filhos de estudar na sede –, mas não é interesse delas se instalarem de maneira
permanente na sede do município. Preferem, portanto, a vida ribeirinha e a
pluralidade das ocupações.
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A despeito destes depoimentos de melhora de vida, todos concordaram que em tempos passados havia mais disponibilidade de caça e pesca, “mais
fartura”, e afirmam que essa diminuição de oferta de caça e peixes tenha se
dado por conta dos invasores que entram na calha para explorar indiscriminadamente os bens naturais desta. Cabe ressaltar a informação de que um
Kambeba recebeu treinamento do programa Agente Ambiental Voluntário AAV30, do governo do estado do Amazonas, ministrado pela antiga Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável por meio do
antigo Centro Estadual de Unidades de Conservação31. Sua liderança e vigilância ambiental são essenciais para as comunidades, mas também geram, em
certa medida, uma série de questões que acabam refletindo em disputas internas e tensões intracomunitárias.
Quanto a questões de transporte e deslocamento, as famílias utilizam
suas próprias canoas motorizadas para se deslocarem entre comunidades, para
pesca e caça e, sobretudo, para ida à sede do município, sendo este a localidade
que julgam mais distante que costumam frequentar. Para este trajeto em uma
rabeta, leva-se em torno de 2 a 4 horas de viagem na estação de enchente ou
cheia de rio – na qual fica possível cortar caminho por atalhos (furos) formados pela floresta alagada (igapó) – e de 7 a 9 horas na estação seca, quando o
curso de água navegável se limita à calha principal. Por ser um rio bastante
sinuoso, o tempo de viagem aumenta.
As motivações de ir à cidade, localidade mais distante frequentada, vão
desde a retirada de benefícios sociais32 ou comprar o denominado “rancho”33,
Criado em 2008 por meio de uma resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEMAAM e inspirado nos moldes
de agentes voluntários do Ibama, o AAV foi construído com metodologias aplicáveis à realidade do estado e com vistas
a se constituir como um programa de proteção adicional que conta com os moradores de UC que, de forma voluntária
e sem se configurar com o poder de polícia ambiental, realizam a vigilância e o monitoramento ambiental da Unidade.
Foi pensado inicialmente como um instrumento de resolução de conflitos pautado nos pilares da educação ambiental
(AMAZONAS, 2015; FEITOSA, 2014).
31
Após a reforma administrativa do Estado do Amazonas, prescrita pela Lei 4.163/2015 de proposição do gestor em
exercício, reduziu-se a estrutura, orçamento e quadro técnico no que se refere à gestão do meio ambiente e UC no
estado: a antiga SDS passou a ser Secretaria de Meio Ambiente - SEMA, e o Centro Estadual de Unidades de
Conservação - CEUC passou a se chamar Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de Unidades de Conservação
- DMUC.
32
A saber, Seguro-Defeso da pesca, Bolsa Família, aposentadoria e para criança especial (Benefício de Prestação
Continuada).
33
Rancho é popularmente conhecido como sendo a compra básica do mês, como os itens da cesta básica.
30
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até levar os filhos à escola após o período de recesso, inserindo-se aí as questões
ligadas à saúde das famílias, seja para levar um enfermo ou para realizar uma
consulta médica de rotina. Neste sentido, todos os interlocutores apontaram o
fato de que nunca receberam agentes de saúde em sua casa ou comunidade.
Quando é necessário tratamento médico, utilizam remédios caseiros, mas também se encaminham ao posto de saúde na sede. Dentre as doenças citadas
como mais recorrentes entre os adultos está a malária, seguida de diarreia e
febre amarela, e entre as crianças a gripe e a diarreia. Dentre os remédios caseiros usados e citados pelos Kambeba, estão: chás de carapanaúba e saracura,
óleo de andiroba, mel de jandaíra, casca e óleo de copaíba, cajuí do mato, água
do cipó jupindá (bom para diarreia), chá de folha de algodão (bom para pneumonia) e casca da capara.
Os interlocutores possuem renda familiar composta não só benefícios
sociais como também pela eventual comercialização de pescados e/ou de produtos agrícolas, que são dispostos à circulação na feira de São Paulo de Olivença
ou nas casas dos próprios Kambeba localizadas na sede, realizando o que chamam de “venda para passantes”. Pelo fato de serem vendas muito eventuais e a
produção mensal ser destinada prioritariamente ao consumo da família, não
foi possível mensurar qual seria a renda obtida com a venda do excedente. A
única exceção é a unidade familiar de Pinã que, das treze culturas que relataram trabalhar, duas delas – macaxeira e banana – são adquiridas pela Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença via Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Governo Federal. O total da produção desta referida
família Kambeba, em 2016, correspondeu a 180 quilos de macaxeira e 130
quilos de banana, o que garantiu uma complementação da renda familiar estimada em R$ 360,00 referentes à macaxeira comercializada e R$ 650,00 referentes à entrega da banana para o PNAE. Estes valores correspondem exatamente à informação fornecida pelos interlocutores relativa ao cálculo econômico da unidade familiar.
As culturas temporárias e permanentes são materializadas pelos plantios de macaxeira, banana, abacaxi, mandioca, abacate, pupunha, mari, castanha-do-Brasil, pepino, limão, laranja, coco e cupuaçu realizados pela unidade
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familiar do Pinã. Já com relação à unidade familiar de Bacaba, trabalham com
os plantios de macaxeira, banana, abacaxi, mandioca e abacate. As duas unidades familiares de Mata Cachorro cultivam juntas macaxeira, banana, mandioca, cará, cará roxo, taioba, melancia, maxixe, pimentão e tomate. Como é possível constatar, os cultivos comuns a todas elas são macaxeira e banana, propiciando inferir que estas são as culturas essenciais ao autoconsumo e com maior
possibilidade de comercialização.
Os plantios são feitos dispensando o uso de quaisquer químicos. Das
famílias Kambeba entrevistadas, três não utilizam nenhum insumo, seja orgânico ou industrial, para o plantio. A última das famílias trabalha utilizando
somente adubo orgânico, feito a partir de restos de árvores, pois relataram
saber da qualidade desse material em decomposição. Todas as famílias afirmaram que o solo de suas áreas não precisa de correção. Entretanto, eventualmente praticam a chamada “coivara”, técnica agrícola tradicional em que se realiza
a queima da vegetação existente na área a ser plantada, o que garante, segundo
eles a partir de suas cinzas, uma melhora na qualidade do solo. Trata-se de
uma técnica que necessita de pousio – descanso para recuperação do solo –
daquela área, assegurando para as unidades familiares uma área de capoeira.
A origem das sementes utilizadas refere-se àquelas cultivadas na própria unidade familiar em todas as situações analisadas, o que reforça que são
plantios orgânicos, sem o uso de qualquer adubo, fertilizante, agrotóxico ou
do rol de produtos que detém o sufixo “cida” de origem química. Este dado se
relaciona com a questão dos órgãos de governo que os auxiliam nos plantios,
como os serviços de extensão rural. Excetuando-se uma das famílias, a da comunidade Pinã, que relatou ter recebido auxílio através de orientações para a
comercialização e acesso ao PNAE, nenhuma das demais famílias recebeu em
suas casas e áreas de cultivo a visita de técnico extensionista para dar orientações sobre cultivos.
Sabendo que tais órgãos de extensão rural adotam o chamado pacote
tecnológico agrícola, vendido pela dita “revolução verde”, e que as sementes
distribuídas aos agricultores de forma gratuita são sementes híbridas, geneticamente modificadas, o fato das famílias cultivarem a totalidade de suas se-
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mentes por conta própria, e não utilizarem químicos em qualquer etapa dos
plantios, é um forte indicador da ausência dos órgãos de extensão rural. Tal
ausência em certa medida é benéfica se considerarmos o impacto socioambiental
de plantios realizados a partir da cartela de insumos do referido pacote
tecnológico.
O trabalho empregado nos plantios é majoritariamente familiar, contando eventualmente com as parcerias de outros grupos familiares, o que explica a pouca diversificação de plantios de uma das unidades familiares de
Mata Cachorro, uma vez que é composta somente por um casal de idosos. Os
cultivos da unidade familiar Bacaba também não são muito diversificados,
porém por um motivo contrário ao da família de idosos da Mata Cachorro: a
força de trabalho familiar é constituída basicamente pelo casal chefe da família, uma vez que os demais componentes são crianças entre 8 meses a 11 anos
de idade, além de um idoso. As práticas de cooperação simples compreendem
os trabalhos de ajuda mútua interfamiliar e de diferentes comunidades, designados localmente como ajuri ou puxirum.
Com relação aos extrativismos, o exercício da pesca é o mais praticado
pelas famílias, sendo inclusive a atividade principal de uma delas, em que o
interlocutor se denomina como pescador Kambeba e a exerce para autoconsumo
e para a venda. Esta família foi a única a demonstrar que trabalha com um viés
mais mercadológico com relação à pesca. Isto fica evidente em sua narrativa
acerca da melhor ou pior época para realizar a atividade, uma vez que todas suas
justificativas foram relacionadas ao preço do pescado no mercado. As demais
famílias praticam este tipo de extrativismo apenas para consumo próprio.
Ao serem questionados sobre se houve algum movimento de diminuição da quantidade de peixes disponível na região, somente uma família entrevistada relatou não ter percebido queda no quantitativo, enquanto as demais a
confirmaram:
Tem muita gente de fora da comunidade que vem pescar
aqui e pescam em grande quantidade. Acaba diminuindo a
quantidade disponível pra gente se alimentar. (R. M.,
agricultora Kambeba; pesquisa de campo, 2016)
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Os peixes sumiram e estão com pior qualidade. (L. E. A.
pescador Kambeba; pesquisa de campo, 2016)

Um segundo pescador Kambeba atribuiu a queda do pescado, citando
inclusive uma espécie, ao extrativismo mineral. Para tanto, circunstanciou os
efeitos da garimpagem ilegal no Jandiatuba.
[Diminuíram] por conta do garimpo, principalmente o
surubim. Sumiu muito. (L. A. R. pescador Kambeba; pesquisa de campo, 2016)

Foram indicados em suas respostas os locais em que houve a diminuição de pescado, sendo eles referidos à própria calha principal do rio Jandiatuba,
além de alguns lagos de uso comum e igarapés. Acerca dos lagos de uso comum, todas as famílias reconhecem a existência de um acordo tácito firmado
entre as comunidades para categorizá-los como lagos de uso e lagos de preservação. A formalização e a data deste acordo, contudo, não foram informadas
com precisão. Uma das famílias acredita que tenha cinco anos, e outra informa
que seriam nove anos. As outras duas não estabeleceram qualquer data de
início do acordo, apenas manifestaram que ele existe e elas mesmas fazem a
proteção dos lagos de preservação, sabendo que são essenciais para a reprodução das espécies e manutenção da oferta regular de peixes.
Os usos sociais dos bens comuns34 pelas comunidades tradicionais são
dotados de racionalidades intrínsecas aos seus modos de vida e de trabalho que
se dão em confluência com o tempo de “produzir” da natureza. Deste modo, o
respeito e cuidados conferidos ao ambiente envolvente lhes permitem uma relação entre conservação e manejo racional de seus bens. Para Ostrom & Tucker
(2009), as localidades onde os usuários – no caso, os Kambeba do Jandiatuba –
participam e, em alguma medida, formulam tácita ou explicitamente suas regras

34

Bens que possuem usuários que compar tilham direitos e responsabilidades sobre seu uso sob o cenário de
propriedade comum, a qual se configura como arranjos de direitos de propriedade entre determinados grupos. O
termo propriedade aqui posto se relaciona as instituições sociais, e não as qualidades do próprio recurso (OSTROM
& McKEAN, 2001).
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de uso, apresentam-se com melhores condições de conservação e preservação.
Isto nos permite compreender, segunda as autoras, que este cenário deriva do
fato de que as próprias instituições sociais em espaços comunitários são determinantes para o sucesso do manejo comunal dos bens que utilizam o que implica,
sobretudo, na manutenção, produção e reprodução dos seus territórios.
No que tange aos demais tipos de extrativismo praticados pelos Kambeba – a
caça, a extração de madeira e de vegetais não madeireiros – são atividades muito
eventuais que, quando realizadas, são destinadas apenas para consumo próprio.
Na caça, costumam abater apenas um indivíduo de espécies como queixada,
paca, cotia, veado, mutum, anta e catitu com o intuito de variar o cardápio de
proteína animal. A única família que relatou não mais realizar atividade de caça
foi uma das unidades familiares de Mata Cachorro, por conta da idade avançada
de seus membros. Quanto ao extrativismo madeireiro, costumam extrair entre
uma e duas toras, somente com fins de construir ou reformar casas, ou ainda para
a confecção de canoas e barcos. As espécies citadas que costumam ser utilizadas
foram o anoirá, a orelha de burro, a ocuuba e a paxiúba. Acerca do extrativismo
não madeireiro, costumam realizar a coleta de sementes para fins medicinais,
como a andiroba, e para fins alimentícios, como a castanha-do-Brasil, além de
extraírem diversos cipós para a fabricação de cestarias e utensílios domésticos.
Foram citados os cipós titica, ambé e o timbó-açu.
Os modos de vida de comunidades tradicionais, e as relações intrinsecamente estabelecidas com os bens naturais que dispõem, confere uma complexidade organizacional a partir da polivalência de seu trabalho e labor, e da
sensível percepção de seu território, marcado por representações materiais e
simbólicas que significam e ressignificam suas territorialidades e identidades
coletivas. Tal complexidade, em geral, é permeada por racionalidades que consideram aspectos de coletividade, cooperação, temporalidades ecológicas e resistências face às sazonalidades que marcam suas ações enquanto agentes políticos. Tais aspectos se encontram cada vez mais díspares da (ir)racionalidade
da sociedade urbano-industrial.
Esta disparidade entre racionalidades reflete, muitas vezes, a oposição
das formas de uso dos bens naturais quando agentes exógenos são movidos por
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interesses mercantis no âmbito da exploração destes – que a seus olhos e interpretações não passam de recursos naturais. As diferenças desde a terminologia
adotada, bens naturais ou recursos naturais, até a significação e espacialidade
do uso podem ser a causa para os inúmeros conflitos socioambientais por acesso, uma vez que se releva ou torna invisível o caráter indispensável de tais bens
naturais às comunidades tradicionais. Nesta queda de braço, povos e comunidades tradicionais – minoritários em sua maioria – insurgem na defesa de seus
territórios e territorialidades, efetivando atos que influenciam o valor e os sentidos que dão a suas próprias culturas e múltiplas identidades.
As diversas formas de colonização e colonialidade dos indígenas
A lideranças Kambeba que participaram da pesquisa temem a violência contra as suas comunidades a partir de ações beligerantes continuadas dos
“operadores de dragas”. Estas ações remetem à memória viva de acontecimentos históricos que me levam a reflexões mais gerais relativas às práticas correspondentes à situação colonial.
Sabidamente, o projeto colonial europeu implementado em diversas
regiões do Brasil com fins econômicos para a espoliação de bens naturais comuns representou um profundo etnocídio e, com o passar dos anos de contato
com políticas colonialistas, um etnoepistemicídio (CUCHE, 1999). No que
diz respeito particularmente à Amazônia, diversos autores que contribuíram
com discussões acerca deste contato não se arriscaram a afirmar, ou sequer
aproximar, os dados demográficos referidos à população indígena da época
pré-colonial. Viana (1936) é categórico quanto a esse tema: “a Amazônia como
que desmoraliza o próprio princípio da contradição [...] Tanto se pode errar
afirmando como negando”.
Batista (2007) entende a necessidade de se aceitar estas inconsistências de informações para dar continuidade ao argumento, deixando de lado possíveis pretensões, e expressa o que adota como fato historicamente certo quanto à dimensão demográfica dos indígenas da Amazônia no período pré-colonial: havia tantos indígenas quanto puderam resistir a mais de quatro séculos
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de conflitos com os colonizadores, estes sendo entendidos como não apenas
europeus e seus descendentes, mas também brasileiros deslocados posteriormente de outras regiões que compuseram as chamadas “frentes extrativistas” e
“frentes de ocupação”. Acerca deste tema, embora seja bastante pertinente à
reflexão, não é proposta deste trabalho verticalizá-lo na seara das políticas de
deslocamentos para a Amazônia, implementadas da segunda metade do século XIX em diante, refletindo em situações de colonialismo interno.
Tupiassu (1969) afirma que a dificuldade em estimar números reside
no fato de os colonizadores não terem ferramentas para tal contagem estatisticamente segura. Além disto, importa sublinhar que os colonizadores não chegaram a estabelecer contato com exatamente todos os povos indígenas. Há
autores que estimam o número em centenas de milhares, outros em milhões.
Fato é que, por maior ou menor que fosse essa população, isto não significou
que a relação tenha sido harmoniosa e mantida sob a política da pacificação,
sobretudo no que se refere às aldeias da várzea (PORRO, 1996; DENEVAN,
1992; ROOSEVELT, 1992) tal como as dos Omágua-Kambeba (Figura 15).
Talvez tenha sido justamente por essa limitação de estatística demográfica, tal como sublinhada pelos comentadores da história da Amazônia,
que a interpretação que fazem do contato acentuou sua verticalidade e evidenciou sua violência, representando o conflito em larga escala. Além das modalidades de dizimação que os comentadores afirmam – tais como a eliminação
direta em lutas por apropriação de bens naturais, por doenças contagiosas e
pela escravização –, Tupiassu (1969) afirma ter havido uma modalidade indireta de eliminação “por meio da estimulação de guerras intertribais”. É refutável,
no entanto, o caráter indireto desta forma de subjugação pela simples correlação de que o estímulo a realizar algo reflete uma ação social com relação a fins.
Ou seja, uma atitude objetivada e dotada de interesses que configuraria numa
modalidade direta de dizimação. Está-se diante de uma estratégia de conquista pela guerra e pela subjugação absoluta dos indígenas.
Atendo-se mais a questões de ordem demográfica, Tupiassu (1969)
relativiza os aspectos negativos da presença de missionários jesuítas afirmando
que a “segregação relativa” proposta pelos missionários teve um caráter positivo
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em comparação ao processo integrador dos colonizadores escravistas, que viria
por tornar preponderante os padrões colonialistas.
A “segregação relativa” deste modelo teológico de colonização reduzida a “aldeamentos”, segundo o autor, teria propiciado uma conservação “quase
total” de elementos culturais indígenas, e, portanto, alterações em “poucas áreas” da cultura indígena. A adoção de uma língua geral, bem como de atos e
dogmas do catolicismo, de vestuário dito adequado, do consumo de bens “civilizados”, traduz uma renúncia forçada de sua forma de gestão e organização
política. O autor reconhece que estas foram mudanças radicais, porém
inexpressivas devido ao fato de terem sido limitadas a poucos povos e
aldeamentos.
Contudo, o reducionismo de uma análise fundada somente em parâmetros
quantitativos e demográficos subestima as dimensões materiais e simbólicas da
dominação que pairou sobre os povos indígenas. Ao mesmo tempo, impondolhes uma redução cultural permeada por estigmas produzidos pelo eurocentrismo.
Tal dominação simbólica afetou suas cosmologias e modos de vida e, em longo
prazo, suas identidades étnicas, corroborando uma espécie de morte social e um
etnoepistemicídio fundado no estranhamento das experiências que se mostravam diferentes das eurocêntricas (QUIJANO, 2009).
As interdições estabelecidas pelo Diretório Pombalino de 1758
incidiram sobre as línguas indígenas, sobre suas identidades sociais e sobre a
língua geral Nheengatu: institucionalizou o português como língua oficial e
coibiu expressões culturais intrínsecas aos povos indígenas, inibindo-os historicamente de falarem suas próprias línguas. No que se refere ao uso da língua
materna do povo Kambeba, o relato feito por uma agricultora Kambeba nos
dá pistas acerca da abrangência deste etnoepistemicídio.
Minha mãe falava [a língua Kambeba], mas naqueles tempos não existia essas coisas que tá existindo agora [do interesse pela língua]. Às vezes nós dizia ‘mamãe, ensina pra
gente’, aí ela ‘pra que vocês querem? Isso não vai ser preciso
pra vocês!’ [reproduziu a fala com tom de voz alto e rude]
(B. L. C., agricultora Kambeba, pesquisa de campo, 2016).
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A interlocutora demonstra como, no interior do seu próprio núcleo
familiar, havia uma negação da língua conjugada com a negação da própria
identidade. Neste sentido, a mobilização indígena consiste numa luta contra o
genocídio. Mas que, segundo afirma Pinto (2006), é limitada à dicotomia
entre vida e morte, e acaba que por se esgotar em si mesma, resultando numa
segunda morte em um contexto “duplamente trágico”. O âmbito da segunda
morte e o que aprofunda sua tragicidade é que, em face deste cenário, passa a
se tornar impossível aos povos indígenas se apresentarem em suas epistemes,
verdades e robustez cultural. No caso dos Kambeba, as mobilizações étnicas se
voltam atualmente para a luta contra esta impossibilidade de expressão de
“suas epistemes, verdades e robustez cultural” através de um projeto de
revitalização linguística – encabeçado pela cacique geral e mestranda em
linguística Eronilde Fermin Kambeba.
Voltando às interpretações dos comentadores, vale enfatizar que o ato
de irrelevar ou invisibilizar outras formas de conhecimento, como o das sociedades indígenas, inclui também o ato de considerar suas formas organizacionais
e de agir em sociedade como sujeito social que o é. Neste sentido, como bem
chama atenção Batista (2007) para a relativização deste sujeito rousseuniano
historicamente conhecido como “bom selvagem”, imbuído de imagens e fantasias acerca do seu pacifismo e pureza vivenciados no lugar exótico e inóspito de
selva, ele afirma que os indígenas cultivavam e cultivam disputas e ojerizas
interétnicas.
Os próprios Omágua-Kambeba são conhecidos por seu caráter belicoso e territorialista. Nimuendajú (1952) reconhece estes atributos descrevendo
os Tikuna comparativamente aos Omágua. Esta descrição enfatiza o tratamento dado aos inimigos aprisionados em combate. Numa direção semelhante, Porro (1996) vai além e cita ações que envolvem a escravidão e comercialização de inimigos capturados e casos de morte entre os próprios indígenas:
A posse de escravos aprisionados em guerra era frequente,
mas só após a conquista, pela demanda dos colonos, eles
adquiriram um valor de troca que fez do apresamento maciço de inimigos uma atividade econômica importante para
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muitas tribos. Os Omágua só matavam, entre os cativos, os
chefes e os muito valentes para prevenir insurreições; os
demais eram incorporados à comunidade, onde cada chefe
de família tinha um ou dois escravos domésticos, geralmente muito bem tratados. (1996, p. 31)

Acerca da imagem de “selvagem da selva”, Katia Schweickardt (2012, p.
82) discute os trabalhos de viajantes naturalistas e cronistas como forte contribuição para a construção e consolidação desta visão de interpretação da Amazônia que a autora denomina de “modelo inconsciente de matriz biológica e naturalista”. Ao citar Pratt (1999), que afirma que para além da colonização territorial,
o projeto colonial foi eficaz em colonizar a mente dos colonizados, Katia
Schweickardt (2012) questiona a naturalização do pensamento hegemônico
europeu acerca do imaginário criado a partir dos relatos dos viajantes, estes que,
obviamente, devem ser relativizados à medida que se compreende as intenções e
contextualização desta presença alheia nas calhas dos rios amazônicos. Em um
movimento dialético quase como de um chicote – ou uma “dança de espelhos”
conforme a obra metaforiza –, a divulgação para a Europa deste que era conhecido como “novo mundo” também a influenciou e a reinventou, reafirmando a
imagem de si mesma como superior (PRATT, 1999) tanto em termos culturais
e sociais como em termos materiais e, inclusive, bélicos.
Elias (2001) nos ajuda a refletir a interdependência, por mais invisível
que ela seja, presente nas relações de poder, nas quais um só é superior a partir
da autoimagem que cria de si mesmo e das representações que reflete ao outro,
da mesma forma que o subjugado só o é também a partir da sua própria
imagem e da forma como ele significa a imagem que o dominante lhe impute,
aceitando-a. Contudo, Elias faz o alerta de que as análises destes tipos de
relações sociais devem contar com o exercício da relativização e, mais ainda,
feitas sob a ótica processual de interrelações e contextos, uma vez que a posição
dos sujeitos pode variar conforme variam as figurações. Como ampara, o estigma é um consistente mecanismo que se soma a construção da autoimagem
para reforçar a diferenciação dos sujeitos envolvidos nestas relações hierarquizadas
(ELIAS, 2000).
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A despeito desta autoimagem europeia de superioridade, a força e a
superioridade indígena nas disputas com colonizadores são invisibilizadas nos
relatos dos cronistas viajantes, exatamente como forma de exaltar a supremacia
eurocêntrica, como se encontra evidente no seguinte trecho de Batista (2007,
p. 57):
Orellana, descendo pela primeira vez o rio, enfrentou lutas
e guerras, à procura de alimentos, e Carvajal (ob. cit: 56),
não referiu, senão de passagem, às mortes resultantes desses encontros. Não pôde escapar, todavia, ao relato de que
houve índios enforcados e outros atingidos mortalmente
pelos arcabuzeiros e balhesteiros, revidando guerreiros
munidos de arco e flecha, no máximo flechas envenenadas
com curare35.

A contribuição de Quijano (2009) evidencia que a colonialidade é
uma arma extremamente eficaz dos dominantes para perpetuar sua dominação, e atua como ferramenta de controle de poder. No caso da dominação
amazônica pelos colonizadores, a suposta superioridade cultural imposta pela
classificação, racialização e categorização dos indígenas é reforçada simbolicamente pela construção da autoimagem do dominado, estigmatizado e subjugado. Este se mostra em desconformidade ao padrão único e aceitável que
representa o pensamento eurocentrado, e que segrega à medida que hierarquiza
e exclui as diferentes racionalidades e saberes.
1.2 A presença-ausente do Estado no (não-)reconhecimento das outridades
O processo histórico de apropriação e (re)ocupação da Amazônia brasileira, sabidamente violento e forçado nos séculos de colonização traz reflexos
à organização social. Obviamente de uma forma diferenciada e por vezes velada, o que anteriormente era expresso pelo Estado colonial aliado à Igreja, atu-

35

Mistura de substâncias vegetais e/ou animais (de anfíbios venenosos por exemplo) que é usada pelos indígenas nas
pontas de suas flechas no ato de caça. A substância imobiliza a presa e auxilia a captura.
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almente se configura nas forças veladas do Estado aliado com diversas escalas
de agentes econômicos, que vão desde grandes conglomerados até pequenos
comerciantes, visando a exploração dos bens naturais da Amazônia.
O que é apropriação senão se apossar do desconhecido (SILVA, 2004)
a partir de seu não-reconhecimento e somente torná-lo conhecido por meio da
imposição e reprodução do agente apropriador? Sob o pretexto de conquista e
viabilizada pelas grandes navegações da expansão mercantil europeia, que buscavam mercados indianos, a apropriação da Amazônia se deu através de interesses econômicos, políticos e religiosos de Estado que intentam reduzir a
realidade do “Novo mundo” ao modelo da própria metrópole.
O Estado aqui tratado possui duas faces: é o Estado laico, na pessoa
dos colonos responsáveis pela posse e (re)ocupação da Amazônia, e o Estado
religioso, representado pelas Missões e seus missionários. Silva (2004) traça o
cenário social das diversas Amazônias contidas nos significados de Amazônia
pós-contato europeu: “Amazônia indígena”, “Amazônia portuguesa” e “Amazônia brasileira”. A primeira corresponde à Amazônia pré-colonial, pretérita,
fundante, sintrópica. A segunda representa a dominação e exploração da primeira na relação metrópole-colônia, incluindo sua integração à lógica
mercantilista do Estado monárquico lusitano e a presença expropriadora dos
colonos, que foram “agraciados” com terras e pela oportunidade de exploração
da mão de obra indígena36. E a terceira é o misto de continuidade e ruptura
com as duas Amazônias anteriores, na suposta eterna tentativa de se moldar de
maneira própria, porém se deparando com os fantasmas do pensamento colonizado recorrentemente.
A região amazônica, que se constitui na sociedade nacional como continuidade da sociedade colonial da Amazônia Lusitana negou, da Amazônia
Indígena, a sua identidade pluricultural. Inserida na revolução popular da
Cabanagem, a Amazônia Indígena penetra na Amazônia Brasileira, constitu-

36

Silva (2004) afirma que os referidos colonos representavam para a sociedade portuguesa o "excedente populacional,
a escória e os indesejáveis" que foram transformados em predadores de indígenas, extrativistas e senhores de escravos
indígenas e negros por meio do controle da mão de obra e as oportunidades mercantis na Amazônia. É o oprimido
português sendo o opressor do outro lado do Atlântico, na reprodução da hierarquização social e cultural.
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indo-se em ruptura regional com a Amazônia Lusitana. É, nesse sentido, força
social. Mas é também passado, presente e futuro de um modo de ser; é uma
expectativa social e um projeto político em construção, buscando se viabilizar
na história (SILVA, 2004, p. 182).
Frente a esta configuração de forças politicamente organizadas, podemos considerar, para efeitos de análise, uma definição “provisória de Estado”
(Bourdieu, 2014) que dialoga criticamente com a concepção weberiana acrescentando a violência simbólica no monopólio da violência física. Tal definição
de Estado propicia condições para a compreensão dos processos de conquista,
expropriação e exploração da força de trabalho indígena e bens naturais.
Complementando essas diferentes abordagens de Estado, cabe mencionar que, segundo Marx e Engels (1998), é a partir da divisão do trabalho
social e como a ação do homem se transforma para ele em força estranha, que a ele
se opõe e o subjuga, provocando forças alienadoras, que o Estado surge como
necessário, configurando-se como instrumento de mediação.
Tal concepção de Estado que problematiza o jogo de interesses de
quem o compõe, e considerando ainda a hierarquização das relações sociais
entre Estado lusitano (colonos e Igreja) e povos indígenas, agindo como
“civilizadores”, “tutelares” e “catequistas”, é que se propõe o termo presençaausente como parte do esquema explicativo.
A atualidade das práticas colonialistas, ou o que considero como
colonialidade, materializa esta noção de Estado caracterizado pela presençaausente, que resulta na indiferença e invisibilização das potencialidades e especificidades dos povos indígenas. Isto se torna mais perceptível a partir da entrevista que realizei junto a um gestor local. Ao ser questionado acerca do sítio
arqueológico Santa Terezinha – cujo reconhecimento não é feito pelo poder
público municipal, não obstante os Kambeba reivindicarem o seu tombamento junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
–, afirma que os paulivenses reconhecem como indígenas somente os pertencentes à etnia Tikuna.
Objetivando proceder uma análise desta entrevista, selecionei excertos
que compõem uma unidade discursiva subdividida em três planos analíticos:
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Na verdade, aqui não tem nenhum sítio arqueológico. Como
a cidade aqui é um pouco alta e nossos ancestrais eram
Kambeba e Omágua, então ele por si só contraponto ele é
um cemitério arqueológico que botavam as urnas funerárias indígenas em algum monte, nas áreas mais altas do
Solimões, e depositar suas urnas.
Então o que aconteceu [...]. Com essa nova chamada, nova
abertura de usar os índios para ganhar benefício, porque os
caras não são índios, nunca foram e nunca [interrompeu a
frase]. Eles querem usar os benefícios como lugar na universidade, dinheiro de programas indígenas [...]. Então começou uma onda de indígenas querendo ser índio, querendo ser índio, que é pra usar, usufruir dos direitos dos índios.
Nós paulivenses, consideramos só índio aqui os Tikuna, que
ainda tem sua raiz, tem sua língua. Os outros é só bacaba37
mesmo, só querendo dinheiro, querendo usar os benefícios
dos povos indígenas. Mas não existe, é só isso mesmo, eles
querem mesmo [...]. Inventam língua, inventam [interrompeu a frase]. Pode ver que nenhum sabe falar nada.
Aí eles querem demarcar tudinho aqui a área como se fosse
terras indígenas. Não existe isso não. É só para ganhar os
benefícios mesmo. Pense num povo nó cego é esse (C.S
[nome fictício], gestor de órgão municipal, pesquisa de campo, 2016).

No que corresponde ao primeiro plano, destaca-se um passado indígena idealizado, cuja discussão implica, do ponto de vista do gestor, o não reconhecimento do sítio arqueológico ali existente. Antes de utilizar a palavra
“cemitério”, o gestor utilizou a palavra “aterro”, para depois se corrigir e pronunciar “cemitério arqueológico”. Algo bastante simbólico que deixa subentendida a dificuldade ou o não reconhecimento do poder público municipal
da existência e importância do sítio arqueológico Kambeba. Ainda que seja
reconhecida a ancestralidade Kambeba, acreditam que a perda histórica de sua
língua e costumes não os fazem mais indígenas, diferentemente dos Tikuna.
Aqui, o gestor reforça os princípios da prática colonialista de subjugação dos
Omágua-Kambeba do ponto de vista linguístico e arqueológico.

37

Variação de "abacaba", termo do vocabulário amazonense utilizado em referência a alguém que se finge, que não é
confiável no que diz e no que faz (FREIRE, 2011).
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Concernente ao segundo plano, o gestor expressa uma visão instrumentalista dos Kambeba ao considerar que “não são índios, nunca foram”. Ou
seja, há uma negação da identidade. Isto se dá com base na suposição de que os
Kambeba adotam uma identidade étnica tão somente para usufruir de vantagens materiais inerentes aos direitos indígenas. Este excerto se coaduna com o
argumento que considera que somente os Tikuna são indígenas, “os outros é só
bacaba” que “inventam língua” e identidade.
O terceiro plano, por sua vez, aponta que, na opinião do gestor, haveria
uma transformação indevida de áreas municipais em terras indígenas
demarcadas, onde querem “demarcar tudinho”, ilegitimando com isto a reivindicação dos Kambeba por seus direitos territoriais. E finalmente, o agente
nega os Kambeba como povo ao estigmatizá-los como “nó cegos” ou farsantes.
Estes excertos analisados em três planos nos apontam cinco negações
habitualmente reproduzidas pelo senso comum acerca dos Kambeba: a negação de sua história, materializada pelos sítios arqueológicos, a negação da identidade, a negação de seus direitos, a negação de seu território e, por fim, a
negação de sua condição como povo indígena. Toda essa estratégia discursiva
do gestor do órgão municipal, a partir das negações sucessivas, é uma das
exemplificações da presença-ausente do Estado.
A mobilização étnica dos Kambeba passa a ocorrer em consonância
com dispositivos jurídicos ratificados pelos Estados nacionais, de modo a se
contrapor com essa presença-ausente do Estado em situações explicitadas até o
momento. Um dos instrumentos que corroboram com a mobilização para garantir a autodefinição dos Kambeba é o Artigo 1º da Convenção 169 da Organização Mundial do Trabalho – OIT sobre povos indígenas e tribais (Brasil, 2004). O critério fundamental para determinar a quais grupos regem os
termos da presente Convenção é a consciência de sua identidade indígena ou
tribal. Como afirmam a Convenção e o defasado Estatuto do Índio (Brasil,
1973), são considerados indígenas os indivíduos que se declaram como tal,
que se identificam como tal e, ao mesmo tempo, são identificados como tais
em meio a seu povo.
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CAPÍTULO 2
NAS TERRAS E ÁGUAS DO BEM-VIRÁ: OS CONFLITOS
SOCIOAMBIENTAIS NO RIO JANDIATUBA

São Paulo de Olivença – AM, Comunidade *, Jandiatuba
04-06-14 Ofício nª 01
Para o Coordenador Regional do Alto Solimões – CRASTBT,
Sr. C. A. I.
Senhor C., venho através deste ofício lhe comunicar sobre
tudo que está ocorrendo na área do Jandiatuba com a chegada do garimpo em nossas terras. Vale frisar que os mesmos estão danificando, poluindo e desmatando esta área
com escoriações, provocando erosão no solo no qual foi
destruída uma parte da praia que se concentra em frente a
minha residência no lugar denominado *. Também a contaminação de óleo dentro do rio está matando os peixes e
animais e todos os tipos de lixo que são jogados dentro do
rio, poluindo a água para consumo. Durante esses fatos
ocorridos, já fui ameaçado juntamente com minha esposa
porque chamei atenção deles para sair da área. Depois de
dois dias, avistei uma balieira com três pessoas armadas
rodeando minha residência no Jandiatuba, armando tocaia
para dar fim na minha esposa e assim se livrarem de mim, já
fui ameaçado várias vezes. Procurei os órgãos competentes
do município, mas não encontrei resposta. Diante de todos
esses fatos, venho pedir ajuda dos órgãos federais juntamente com a Funai que mande urgente uma fiscalização
para essa área e determine a expulsão desses garimpeiros
da nossa área do Jandiatuba. Sem mais para o momento,
desejo votos de considerações e apreços.
Assina Cacique Kambeba da área *, Jandiatuba.
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A carta reproduzida acima, a partir da original escrita à mão, é uma das
diversas denúncias enviadas à Coordenação Regional do Alto Solimões - CRAS
da Funai, que relatam as ameaças com a presença do garimpo no rio Jandiatuba
e exigem providências e o cumprimento das leis ambientais e dos direitos
indígenas.
É neste cenário que se centra a discussão do presente capítulo, trazendo trechos de fala e elementos que evidenciam os conflitos sociais surgidos na
região do rio Jandiatuba. Em forma de paráfrase, o título faz referência ao
premiado documentário “Nas terras do bem-virá”38, que expõe o debate dos
conflitos agrários no interior da Amazônia relacionados aos processos migratórios, ao avanço do agronegócio e do desmatamento, bem como do trabalho
escravo. Como contraponto e de forma a reforçar a resistência dos trabalhadores rurais, debate também os movimentos de luta pela terra.
A partir da década de 50, as políticas de valorização econômica dos
estados da Amazônia brasileira ganharam força, buscando implementar um
processo de homogeneização dos espaços econômicos nacionais como uma consequência da integração. Isto se dá, sobretudo, por meio de políticas desenvolvimentistas, pensadas de maneira exógena e verticalizada, para regiões consideradas como “pouco integradas” ao espaço econômico nacional e global. Ao
passo que tiveram este objetivo, tais políticas refletiram grandes transformações sociais, que foram percebidas como negativas aos olhos das comunidades
locais39 no que se refere a seus efeitos socioambientais.
Do ponto de vista das consequências de um projeto dito modernizador
que exclua as comunidades locais, grande parte dos problemas decorrentes dos
modelos de desenvolvimento adotados reflete em conflitos socioambientais.
Estes são marcados pela apropriação, conservação e exploração dos bens naturais disponíveis enquanto fonte de autonomia dos moradores locais, e, ao mesmo tempo, enquanto matéria-prima para as estratégias empresariais na região.

38
39

Direção de Alexandre Rampazzo, produção de Tatiana Polastri. Brasil, 2007 (111 min).
Cf. Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU, Art. 8J/92, a qual o Brasil é signatário.
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2.1 A draga que arrasta, lava e lavra: os impactos do garimpo nas famílias
Omágua-Kambeba e nas águas do Jandiatuba
A lógica de funcionamento da exploração garimpeira nos rios da Amazônia é predadora por alterar o modo de vida dos povos e comunidades tradicionais, a qualidade da água de consumo das mesmas, a oferta e qualidade dos
peixes, e a paisagem do rio ao explorarem não somente o fundo do leito, mas
também suas margens e barrancas. Ou seja, o ecossistema aquático como um
todo é afetado.
Tal lógica de operação nos rios, de acordo com Caheté (2008), dá-se
por meio da sucção do material deposto no fundo dos leitos dos rios através de
dragas dotadas de bombas com dimensões entre 10 e 12 polegadas com comando hidráulico, ou por mangueira operada manualmente por um trabalhador de mergulho submerso – modo de exploração bastante frequente na garimpagem artesanal de pequenas dragas (Figura 10). Após o material emergir
à superfície da draga ou balsa, ele é triado em esteiras onde se realiza a primeira
separação entre sedimentos grandes e menores, facilitando as próximas etapas
de peneiragem. São nestas etapas em que a draga “arrasta, lava e lavra”, isto é:
“arrasta” os sedimentos sugados para si e posteriormente depositados em outra
localidade do leito do rio; “lava”40 todo o material, inclusive biológico, que foi
sugado como primeiro processo de triagem, e; “lavra”, ou seja, realiza a extração do ouro.
Após emergir e ser triado nas esteiras das balsas, o material recebe
contato com o mercúrio, responsável por amalgamar com as partículas de ouro
presentes no material. Após amálgama formada, o mercúrio perde seu valor de
uso e ele é eliminado pelo processo de queima da liga, restando somente o ouro
em sua pureza química. Como em todo processo químico, há perda de energia
e materiais, não sendo diferente nestes dois processos que utilizam mercúrio.

40

A ambiguidade desta palavra também nos permite relacionar este jogo de palavras aos relatos de que a garimpagem
é uma fecunda atividade econômica para lavagem de dinheiro e evasão de divisas, ambos atos considerados como
crimes financeiros.
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No primeiro deles, quando depositado para formar a amálgama, parte do mercúrio pode não se combinar com o ouro e, portanto, ela pode ser perdida para
o rio. No segundo processo, de queima da liga ouro e mercúrio para obter a
pureza do primeiro, o mercúrio é perdido por meio da combustão e evaporação deste metal, podendo ser extremamente nocivo ao sistema respiratório do
trabalhador que realiza esta etapa da cadeia sem os devidos equipamentos de
proteção individual.
Há dragas mais bem equipadas com sondas e equipamentos – chamados de retorta, comumente utilizados nos processos de destilação – que
reaproveitam o vapor de combustão do mercúrio, fazendo-o voltar ao sistema
físico-químico e inferindo em menos riscos à saúde do garimpeiro operador.
Com os poucos garimpeiros que a gente conversou em campo, a gente percebe que aquela atividade desenvolvida por
eles tá muito longe de ser uma atividade que traz alguma
sustentabilidade econômica ou ambiental para as próprias
pessoas que estão envolvidas naquela ação. [...] Então não é,
de longe, não é uma atividade sustentável, uma atividade
digna. A gente percebe que nenhum daqueles trabalhadores possui equipamentos básicos de proteção individual, eles
não possuem treinamento pra poder lidar com aqueles equipamentos ou com aqueles produtos tóxicos, aquelas balsas
possuem uma estrutura muito precária, as balsas elas se tiverem diariamente, praticamente a cada hora, dando manutenção elas afundam, ou seja, uma estrutura que apresenta um
risco pra quem tá operando elas, não existem equipamentos
de segurança. Enfim, são atividades que são muito precárias.
(H. L., chefe da divisão técnico-ambiental do Ibama-AM,
42ª reunião ordinária do CEMAAM, em 17/11/17)

Os impactos aos garimpeiros são muitas vezes naturalizados, seja pela
atração dos altos ganhos monetários que esta atividade lhes oferece – que, sob
sua ótica, podem “compensar” o risco à sua saúde –, pela falta de alternativa de
trabalho e ocupação, por conjunturas político-econômicas de crise que os
direcionam para a economia informal, ou mesmo por todos estes fatores combinados. Segundo outro trecho de fala do chefe de divisão do Ibama, no âmbito da 42ª reunião ordinária do CEMAAM:
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Não há nenhum garimpeiro com o qual a gente conversou
em campo – e foram vários né, imaginem que uma balsa de
garimpo tem em média seis pessoas trabalhando, ao longo
desse processo41 nós abordamos mais de 50 balsas – que se
orgulha daquela atividade que ele desenvolve, nenhum garimpeiro se sente satisfeito com aquela atividade. Muito
pelo contrário, ele é, de certa forma, empurrado para aquela
atividade ilegal diante da impossibilidade de desenvolver
algum outro trabalho que traga uma sustentação pra família dele. Ou seja, o movimento de entrada de uma população dentro do garimpo ela é muito semelhante também à
entrada de uma população dentro do tráfico de drogas. A
pessoa é empurrada pra aquela atividade ilegal diante de
uma fragilidade social e de uma ausência de políticas públicas voltada pra aquela população. (H. L., CEMAAM, 17/
11/17)

Então de quem se trata este agente social da garimpagem artesanal
operada nos rios do Amazonas? Embora a pesquisa não possa ter tido acesso a
dados primários entrevistando estes outsiders, os relatos são diversos quanto à
origem destes agentes. No caso da garimpagem no rio Madeira, os agentes
organizados em cooperativas são os chamados “ribeirinhos”, “indígenas”, “nordestinos”, “desempregados”, “desalojados de seus territórios”, “pescadores” e
“deslocados”. Suas múltiplas identidades se reduzem a de garimpeiro frente à
precarização de seu modo de vida de um lado e, de outro, a oportunidade de
ganhos monetários com a exploração. São deslocados a esta atividade, como
pontuou a fala do representante do Ibama.
O instrumento analítico que me permitiu fazer esta reflexão acerca
dos outsiders e seus reflexos nas comunidades Kambeba foi inspirado a partir
de Elias e Scotson (2000). Trata-se de uma relação de dominação que envolve
também estigma, seja ela positiva ou negativa, dos sujeitos ou povos como
forma de aprofundamento desta dominação. O trabalho de pesquisa dos referidos autores retratou compreensivamente as relações entre estabelecidos e
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Referência às ações de abordagem e desarticulação dos garimpos instalados no rio Jandiatuba, no município de São
Paulo de Olivença, região sudoeste do Amazonas, e no rio Madeira, no município de Humaitá, sul do Amazonas,
realizadas em agosto e outubro de 2017, respectivamente.
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outsiders da área suburbana de um vilarejo de operários da indústria inglesa.
As quatro principais características percebidas pelos autores que influenciavam este círculo vicioso de relação, onde a condição de um e de outro grupo
poderia ser modificada pela estigmatização, foram, naquela configuração, o
carisma, a coesão dos grupos em suas individualidades, sua auto-imagem tanto
como estabelecido (superior) quanto como resignado (outsider), e o fator tempo, que influenciava diretamente as questões relacionadas a tradição de normas e costumes grupais, além da força dos laços antigos de vivência, com famílias nutrindo amizades por gerações.
Considerando o exercício de pensar relacionalmente (BOURDIEU,
2007), pode-se, despretensiosamente, estabelecer uma interlocução com as contribuições de Elias e Scotson para pensar as quatro características que influenciam as relações sociais e políticas que os Kambeba de São Paulo de Olivença
estabelecem diante da presença dos garimpeiros, ora classificados como outsiders
que expoliam o Jandiatuba. A auto-imagem do grupo estudado por Elias poderia ser transmutada para a identidade dos Kambeba, considerando a luta do
movimento para o fortalecimento da mesma; o carisma pode ser pensado
relacionalmente como a sua luta por reconhecimento; o fator tempo pode se
traduzir para a configuração da realidade pesquisada como direitos originários dos povos indígenas; e a característica da coesão grupal pode ser expressa
como sendo as territorialidades do povo Kambeba.
Os garimpeiros do ponto de vista dos Kambeba
O caso do Jandiatuba é um tanto diferente quanto à origem destes
agentes, segundo os relatos dos Kambeba. São garimpeiros de fora da cidade
de São Paulo de Olivença, inclusive da região da tríplice fronteira, articulados
com empresários do município e agentes do poder público municipal.
Já ouvi falar que tinha duas pra cá que quem mandava
nelas era aquele tal de VM [nome fictício], daí de São Paulo [de Olivença], que é parente de prefeito. E as outras
tudo era ele que diz que governava aí, pra cá pra dentro.
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Tinha alguns que era lá do [rio] Jutaí, uns trabalhador, não
era gente de São Paulo [de Olivença] não. De São Paulo
[de Olivença] mesmo é só esse tal de VM [nome fictício]
mesmo que pega gente de São Paulo [de Olivença] pra
trabalhar. (B. A. M., agricultor Kambeba, pesquisa de campo, 2016).

Esta modalidade de extração mineral em pauta no Jandiatuba incorpora o trabalho armado no cotidiano produtivo, que acaba tendo como função
principal intimidar não apenas os Kambeba que narram estas cenas, mas provavelmente também se refere ao controle para evitar as possibilidades de subtração da produção aurífera. Na narrativa de um dos Kambeba:
Quando vi eles passando, já imaginava que era extração
de minério pq já tinha ouvido falar. O líder deles era até um
estrangeiro, um colombiano ele. Ele andava numa lancha
bem grande, bem grande mesmo! Bem bonita lancha. E na
frente dele assim, andava vários tipos de arma, muita arma
mesmo, calibre doze, sei lá que calibre mais, só era arma
potente porque ele era o chefe. Ninguém teve informação
se eles vieram baixando de lá [da tríplice fronteira] ou se
vieram subindo o Solimões. A gente só viu quando entrou
aqui mesmo. (L. A. R., pescador Kambeba, pesquisa de
campo, 2016)

Esta intimidação é associada também às investidas de instalação das
dragas por mecanismos de influência política que inibem algumas iniciativas
de interlocução por parte dos Kambeba com os garimpeiros:
Eu não converso com eles não. Só sei que umas dragas é
deles daí mesmo de São Paulo [de Olivença], algumas do
VM [nome fictício] que é comerciante parente do prefeito,
e as outras é do [rio] Jutaí, que não conheço. Eles mineravam no rio lá ouvi dizer, e parece que começaram a prender
eles por lá e vieram tudo pra cá, o que eu soube. (B. R. A.,
agricultor Kambeba, pesquisa de campo, 2016)
M [nome fictício] o nome dele, o sobrenome não sei. Ele é
lá de Goiânia. Goiânia? Sei não, parece. Só sei que ele é de
longe. Ele foi o primeiro garimpeiro que entrou aqui. Quan-
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do ele entrou aqui dentro foi com uma balsinha chupão e
entrou como que fosse tirar seixo pro município, o prefeito
contratou ele pra tirar seixo, só que nessa entrada ele foi pra
explorar minério. Então desde 2008 que ele tá aqui dentro.
(L. A. R., pescador Kambeba, pesquisa de campo, 2016)

A composição das equipes que trabalham nas dragas envolve um número determinado de trabalhadores, designados como “operadores” segundo
as entrevistas, que varia de cinco a sete pessoas
[o número de trabalhadores varia] Conforme o tamanho
da draga. Tem draga com sete pessoas, com seis, com cinco
[...]. São todos os operadores. Que eu saiba, tem um só que
é daqui de São Paulo [de Olivença]. A maioria é de fora. (L.
A. R., pescador Kambeba, pesquisa de campo, 2016)

É necessário, portanto, pontuar que, da ótica dos Kambeba, estes agentes
sociais que operam a garimpagem no Jandiatuba não estariam nem articulados
a grandes empresas de mineração, como ocorre em outras localidades da Amazônia, e nem seriam ribeirinhos tais como os organizados em cooperativa no
Madeira. Entre estes dois extremos, os que extraem ilegalmente no Jandiatuba
mostram-se mais próximos a comerciantes e gestores públicos locais e donos
de balsas autônomos que movimentam boa parte da atividade garimpeira.
“Água barrenta” e “peixe ferido”: máquina, óleo e mercúrio
Para além da discussão acerca dos operadores do garimpo, o foco aqui
volta-se para os impactos socioambientais sobre os Kambeba que vivem do rio
Jandiatuba. Faz-se entendido oficialmente como impacto ambiental a definição constante na resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente –
CONAMA42, que consiste em

42

Órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA instituído pela Lei Nº6.938/81.
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qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das atividades humanas que,
direta ou indiretamente, afetam a saúde, segurança, bem
estar da população; as atividades sociais e econômicas; a
biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
e a qualidade dos recursos ambientais. (Art. 1º, Resolução
CONAMA Nº 001/1986)

As alterações físicas ou paisagísticas do rio Jandiatuba e áreas adjacentes são resultados de assoreamentos em trechos do leito e, em consequência,
alterações no seu curso natural provocados por duas ações realizadas pelo garimpo: o desbarrancamento de margens e a sucção de sedimentos pela dragagem,
que pode depositar este material de forma concentrada em alguma localidade
do rio. O desequilíbrio pode favorecer o surgimento de bancos de areia que
dificultam a navegabilidade do rio, e a formação de áreas de água empossada
que são propícias para a procriação de insetos, incluindo os que são vetores de
doenças como a malária. Os indicativos de assoreamento e mudanças do curso
do leito do rio ficam evidentes nas declarações acerca das modificações percebidas pelas comunidades Kambeba após a chegada da atividade garimpeira no
Jandiatuba e podem ser ilustrados pela Figura 11.
Tem lugar que você olha assim parece o Solimões,
escavaçado [refere-se às barrancas de terras caídas comuns
nas margens do Solimões]. Eu queria que vocês viessem no
verão, é aqueles barranco de terra lá no meio [apontando
para o rio]. Uns buracãozão danado assim. Aqui [normalmente] não tem buraco não. Aí eles tiraram aquela praia
todinha de repente! (L. E. A., pescador Kambeba, pesquisa
de campo, 2016)
Essas buraqueira que tem aí pelos barranco é trabalho deles. Só dá pra ver quando o rio seca, vocês vão ver só. Eles
derrubam [a mata ciliar] com motosserra e tacam a draga,
cavoca, cavoca. Porque pra lá que diz que tá o ouro. A gente
ia reclamar que era bom eles saírem daqui, e aí disseram pra
mim que eles não tavam maltratando o rio, porque eles não
tavam trabalhando no meio do rio, tavam trabalhando lá
pra dentro [risos]... Mas a água vem de lá pra cá né [risos],
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é a mesma coisa! Fora aquelas [dragas] que chupa [o fundo
do rio]. Trabalham dia e noite que a gente consegue ouvir o
barulho. (B. R. A., agricultor Kambeba, pesquisa de campo,
2016)

Como resultado destas ações predatórias adotadas pelo garimpo, há
modificações nas condições fisíco-químicas da água, tornando-a barrenta (mudança de coloração e qualidade), com alta concentração de organismos decompostos ou em decomposição, refletindo diretamente na saúde das comunidades que utilizam a água do Jandiatuba não somente como meio de trabalho,
como também para consumo – culinária, banho, recreação.
Segundo Caheté (2008), uma das características mais significativas
para a saúde dos ecossistemas aquáticos que sofrem modificação com estas
“reviradas” das dragas em busca de ouro é a luminosidade abaixo da superfície
da água, ou seja, uma considerável limitação da incidência de raios solares
essencial para alguns organismos aquáticos, sobretudo aos que compõem as
bases da cadeia alimentar. Além destas alterações biológicas que impactam
toda cadeia, há relatos da percepção de poluição das águas causada por derramamentos de óleo, detergentes, soda cáustica e outros químicos, resíduos sólidos e até mesmo eletrônicos. Estas são visíveis na água por meio de manchas
translúcidas e blocos de espuma branca que boiam na superfície da água. Para
além destas, há as poluições não perceptíveis a olho nu, como é o caso do
mercúrio e outros possíveis metais utilizados.
As narrativas dos Kambeba participantes da pesquisa evidenciam estes
efeitos dramaticamente sobretudo nas águas, afetando as famílias Kambeba
em sua saúde.
Pelo o que a gente via descendo no rio, a gente não tinha
condições de consumir a água. Tinha óleo diesel, lixo [fica
pensativo]. No momento, a água já subiu muito [de nível]
né, mas eu fiz uma colheita de lixo, televisão e tudo o que
vão jogando, e tirei fotos disso. A gente não conseguia consumir água e tinha que pegar do igarapé, tomar banho era
lá. Agora esses dias, depois que saíram que a água mudou,
mudou pra cor quase dela. Ainda não tá bem na cor que ela
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é, porque quando chega nesse período [de cheia] a água
fica mais clara, mais limpinha. Mas ainda tá meio barrenta
por causa das outras dragas que ainda tão aí. (L. A. R.,
pescador Kambeba, pesquisa de campo, 2016)
Ela [água do rio] fica muito cheia de barro, tira assim na
vasilha e fica um monte de barro embaixo. As dragas que
estão trabalhando ainda lá pra cima que tão fazendo isso,
porque antes delas a água era bemmm [enfático] limpinha.
Mas até janeiro desse ano [2016] a gente tava tendo que ir
lá pro igarapé pegar água porque aqui tava muito sujo. A
gente sentiu muita dor de barriga, e acho que é por isso daí
porque depois que nós começemo a consumir mais a água
do igarapé, parou mais. As crianças tiveram muita diarreia,
sempre sentiam dor de barriga. (B. A. M., agricultor
Kambeba, pesquisa de campo, 2016)
Ninguém tomava banho e nem tomava água daqui da beira. Tinha que ir lá pra dentro no igarapé. Quando a gente
tomava banho aqui, deus o livre, de noite ninguém conseguia dormir com a coceira.Era doença de tudo jeito. (B. L.
C., agricultora Kambeba, pesquisa de campo, 2016)
Ninguém pode nem beber água nem tomar banho. Um
horror. Aqui eu queria que você visse quando tava seco,
tinha surubim tudo cheio de ferida, de tanto óleo e mercúrio
na água, os peixes ficaram tudo ferido. Até soda cáustica
jogam. Ixi, [mudou] muita coisa [...]. Com os peixes, com a
gente [...]. Tomava banho, saía da água era o mesmo que tá
batendo urtiga, ardendo e coçando. Coçava que Deus me
defenda. Até hoje tenho marca das coceiras na pele. Essa
espuma toda é a draga que tá comendo. Tal de arroto que
eles chamam, porque ela tá comendo. A água mas ficou que
parecia leite! Branca, branca, branca. E ainda não tá muito
boa não [mesmo estando na cheia]. Tá mais limpa, mas não
tá igual era antes. (L. E. A., pescador Kambeba, pesquisa
de campo, 2016)

Os relatos sublinham os efeitos também de maneira dramática sobre
os peixes, provocando profundas alterações na realização do processo de trabalho cotidiano dos Kambeba.
O garimpo o que ele fez muito foi espantar os peixes do rio
né, porque derramam barro, faz aquela sujeira na água, aí a
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gente percebeu que os bichos afugentaram. Mudou muito
nosso trabalho, a água ficou branca, suja! Só espuma baixando aí no rio [...]. Do barro e de produto químico. E tem
produto químico sim porque peguei um peixe que tava cheio
de defeito, uma pirarara grande com uma banda43 toda roída dela, acredito que seja uma coisa bem tóxica. Deu problema de estômago em nós, um tempo deu muita dor de
barriga que os meninos rolavam aqui de dor e foi preciso
levar tudo pra fora [cidade]. (B. R. A., agricultor Kambeba,
pesquisa de campo, 2016)

Sintetizando os efeitos maléficos do garimpo e afirmando a demanda
pela paralisação e retirada das dragas do rio Jandiatuba, o relato a seguir é
contundente ao expressar a reprovação desta atividade.
Pra mim acho que isso que eles tão fazendo é errado porque a gente não pode fazer nada com a água do rio. Quer
dizer, poder, pode sim, mas tem que tirar ela numas vasilhas
e deixar muitas horas aí pra poder o barro assentar um
pouco no fundo e usar a água de cima. No meu pensamento, acho que deveriam tirar [as dragas] né, parar com as
atividades (B. A. M., agricultor Kambeba, pesquisa de campo, 2016).

Para além das mudanças e impactos negativos à água e à saúde dos
Kambeba do Jandiatuba, chama atenção a fala que expressa a mudança no trabalho cotidiano das famílias, denotando os efeitos sociais desta lógica exploratória.
Todas as sociabilidades e reprodução simbólica da vida Kambeba se dá em relação direta com o rio, este modificado, arrastado, revirado e arrasado.
O fato de terem o conhecimento de quão nociva é esta atividade os
levam a rir, ironicamente, diante das justificativas e explicações dos garimpeiros afirmando que não há maus tratos ao rio. O riso denuncia uma parcela de
impotência quanto ao que podem fazer diante de tal problemática:
Nós não vamos enxotar eles, nem não, porque nós não somos justiça né. (B. R. A., agricultor Kambeba, pesquisa de
campo, 2016)
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Tem-se aqui a percepção dos Kambeba do limite de suas mobilizações que, em outras palavras, significa o impedimento de fazerem justiça com
as próprias mãos. Mas também percebem o limite da presença do Estado,
figurado como ausente neste caso. Trata-se de uma percepção refinada de justiça que distingue as formas de justiça privada daquela executada pela ação do
Estado.
A permanência das dragas e a continuidade das operações do garimpo
afetam ainda as atividades de caça e de pesca, de acordo com os relatos dos
indígenas. Para Caheté (2008), configuram-se como impacto ambiental os
efeitos na agricultura e na fauna local, além da poluição sonora que contribui
para afugentar os animais. Coletei relatos que demonstram como são afetados
os quantitativos e a reprodução das espécies da fauna local citadas pelos
Kambeba nos excertos a seguir.
Ixi, peixe diminuiu muito. Tambaqui não tem mais! Aqui
dentro do rio não tem mais não. O peixe que você encontra
aqui é aqueles filhinho de pirarara, surubim [...]. O que
mais tem é surubim. Outro peixe não tem mais nada. Não
tem mais porque o pessoal invadiram. (B. R. A., agricultor
Kambeba, pesquisa de campo, 2016).
O meio ambiente era assim mais saudável do que agora.
Porque na época não tinha tanta degradação, exploração de
madeira, caça [...]. Era mais lá pra cima que o pessoal iam, lá
pro lado do Igarapé Preto, mas depois de passado um tempo, o pessoal já foram entrando, invadindo a área, o município crescendo também né [...]. Aí a caça foi ficando em
extinção. Tinha muita queixada44, era todo santo dia, tinha
queixada que varava aqui, ali pra trás, e a gente pegava,
assim, pra alimento né. E aí eu não tinha uma formação
assim né, de impedir a entrada, às vezes ficava assim querendo ir, ficava suspeito de chegar lá com o predador, falar
alguma coisa e ele me agredir né, então eu ficava nessa
dúvida [...]. Não sabia se reagia ou se deixava acontecer. E
aí foi ficando em extinção da caça. E pescado também.
Pirarucu você entrava nos lagos e você via certinho, tinha
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Espécie de porco-do-mato.
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bastante. Consegui perceber a diferença dessa mudança
de 94 pra cá. A gente sentiu o impacto mesmo nos quelônios.
Tinha bastante aqui nessa área e praticamente na área
toda, diminuiu muito, não sei por motivo de que [...]. Eu
acho que assim por motivo de muito mercúrio, óleo diesel,
tudo isso que eles jogavam na água, e por esse motivo que
hoje a gente vê esse impacto. Diminuiu também porque
dentro desse trabalho do garimpo eles caçam né, pegam o
peixe, tudo isso eles vão pegando. (L. A. R., pescador
Kambeba, pesquisa de campo, 2016)

Os impactos afetam ainda a resistência de pequenos animais de criação, como ilustra o relato abaixo. Ao ser questionado sobre estas perdas de
animais e se haviam relatado a algum órgão do município para que fossem
ressarcidos, a resposta foi negativa e traz indicativos de que há, em maior ou
menor grau, envolvimento governamental na continuidade de operação das
dragas.
Animal morria. Porco, galinha, pato, bebia água e quando
subia só fazia subir e morria. Agora tá um pouco melhor,
agora tá mais bonito [na cheia]. Mas perdi bem uns 50
porcos. (L. E. A., pescador Kambeba, pesquisa de campo,
2016).
Xii, nunca [fomos indenizados]. Fui lá com o prefeito, falei
com o vice [que disse] “ah rapaz, ninguém dá jeito [na
situação da presença das dragas], isso aí eu não posso fazer
nada, porque sou vice e é ordem do governo”. (L. E. A.,
pescador Kambeba, pesquisa de campo, 2016).

O desinteresse interessado do poder público local como catalisador
A recorrência de relatos quanto ao desinteresse do poder público local
em situações de denúncia, tanto de extrações ilegais de madeira, quanto de
ocorrências ligadas à operação das dragas no rio Jandiatuba, deixa evidente a
estratégia de não reconhecer a existência destas comunidades indígenas frente
aos interesses econômicos. Elas são vistas como obstáculos à visão dos órgãos e
gestores municipais. A “ausência” do Estado em sua esfera local se dá em pelo
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menos dois momentos: tanto quando os Kambeba vão à sede do município
realizar alguma denúncia a respeito da extração ilegal de madeira ou do garimpo – e são desacreditados – como quando há a negação dos órgãos competentes de realizar possíveis idas à campo para averiguar as informações recebidas.
Três lideranças que participaram da pesquisa em dias e locais distintos
fazem relatos parecidos quanto às duas situações de “ausência” do Estado
supracitada: a não aceitação de denúncias na sede e a não verificação in locu,
como foi dito. Uma delas ainda apresenta o posicionamento negativista acerca
do ato de se realizar a denúncia, tanto é que, sob a ótica deste interlocutor,
ninguém mais denuncia nada aos órgãos competentes da sede do município
por ser em vão, visto a realidade de que, segundo ele, com relação à extração de
madeira, há inclusive demanda da própria prefeitura.
Aí fui lá com o AA [nome fictício do vice-prefeito à época],
mas não tava. Fui atrás do prefeito, andei o dia todinho, mas
não encontrei, parecia que ele se escondia. Até que consegui falar com o AA [e ele falou] “ah porque eu tô fora daí,
não sei o que”. [E eu disse] “mas você tem algum documento [de licença pro garimpo]?, ele [falou] “teeeem” [de forma
enfática]. Pois é [eu disse], vê o que tu faz porque assim
não tá dando certo não. (L. E. A., pescador Kambeba, pesquisa de campo, 2016).
Nada, nada, nada [de intervenção do poder público]. Eles
[gestores municipais] não falam sobre isso não. Quando a
gente fala, algum que fala, eles acham ruim, eles não querem que acabe. Ninguém não reclama porque vem de lá. Às
vezes é até a própria prefeitura que manda eles tirarem
[madeira] aqui [risos]. A gente vive esperando todo tempo
que apareça uma lei pra proibir, pra ter, como que a gente
diz? Justiça né. (B. R. A., agricultor Kambeba, pesquisa de
campo, 2016).
Não, nunca vieram não [verificar as denúncias]. O que eu
queria mermo é que viesse alguma coisa que pudesse ajudar a gente pra gente impedir mais a extração de madeira.
De caça também, que ainda [os invasores] vendem a caça
até mesmo pra gente consumir. (B. A. M., agricultor
Kambeba, pesquisa de campo, 2016).
[a falta de atenção do poder público local] É [um problema] e muito! Nunca vieram aqui, nem em período de eleição. Pra votar, a gente é que vai [pra cidade], na boa vonta-
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de, vai pra lá no dia que é pra votar. (L. E. A., pescador
Kambeba, pesquisa de campo, 2016).

Um dos reflexos práticos desta ausência é a inexistência de consulta
pública junto às comunidades Kambeba do Jandiatuba por parte dos empreendimentos econômicos que exploram seus bens naturais. É recorrente nas
falas dos interlocutores que, em nenhuma temporada de exploração do ouro
no Jandiatuba, houve qualquer iniciativa de consulta às comunidades, tampouco
informações prévias, prevalecendo uma estratégia de não reconhecimento da
presença das comunidades Kambeba.
Não, nós não tivemos informação dos órgãos [públicos] não.
Tivemos informação de uns colegas pescador que sempre
tão por aqui, e eles já que trouxeram essa informação. Chegaram aqui comigo e disseram ‘tu sabia que vai entrar draga
aqui pra dentro?’, eu disse ‘não [silêncio]’, ‘diz que tá vindo
umas dragas aí, ninguém sabe quantas dragas que tá vindo
aí pra entrar pra cá’. Aí a gente ficou aguardando né, vamo
ver. Aí que quando foi um belo dia a gente começou ouvir
zuada [barulho de motor] né, zuada, zuada, zuada, zuada.
Aí começou a passar. Primeiro entrou duas, daí veio mais
duas, aí ficou quatro. E depois mais atrás veio mais duas, aí
ficou seis, e por último veio mais uma, aí ficou sete dragas
que tinha aqui. Duas era de um tal de J [nome fictício] e
outras duas era de um senhor que chamavam ele de M
[nome fictício]. Inclusive o gerente que trabalhava na draga
disse que esse senhor M [nome fictício] já tinha trabalhado
na Polícia Federal, então quando vinha a fiscalização ou
quando a PF pedia um valor em dinheiro [em multa], eles
não tinham pena de pagar. Ele e o J [nome fictício] eram os
dois garimpeiros mais forte que tinha aqui. A gente recebeu [informação] que agora, nessa segunda vez que eles
entraram, o prefeito tinha assinado o termo pra eles entrarem. E nenhuma comunidade que pertence a área do
Jandiatuba tiveram acesso de informação. (L. A. R., pescador Kambeba, pesquisa de campo, 2016).
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Ouro, conflitos e arena política
O ouro é historicamente conhecido e reconhecido como importante
meio de troca de alto valor e confiabilidade, desde sociedades que faziam uso
de sua função monetária, em formato de moedas ou pepitas, até a história
recente que passou a utilizá-lo como padrão de moeda universal, em que as
nações e seus bancos nacionais deveriam expedir moeda em uma proporção
fixa (regime cambial fixo) com relação ao quantitativo de sua reserva de ouro,
ou seja, tornando o mineral um importante lastro para a economia monetária
mundial. Este sistema foi conhecido como padrão-ouro e foi substituído após
a Primeira Guerra Mundial por padrões que estabeleceram um regime cambial flutuante, e, posteriormente, com o advento de Bretton Woods, em 1944,
garantiu o estabelecimento do dólar como padrão mundial das operações monetárias e financeiras.
A confiabilidade do uso do ouro como valor de troca nas grandes economias mundiais, de forma atemporal, também lhe confere um alto grau de
liquidez, ou seja, há muita facilidade em converter este ativo em dinheiro, ou
simplesmente sua venda é realizada de maneira rápida caso o operador precise
transformá-lo em dinheiro de imediato.
Tendo tudo isto sendo dito aos olhos da lógica economicista e de exploração e valoração da natureza, os projetos desenvolvimentistas que se apresentam hoje não diferem desta racionalidade de exploração de commodities
para salvar as balanças comerciais que, sob outra roupagem supostamente
moderna, nada mais é que continuar tratando as potencialidades dos bens
naturais amazônicos com subestima e vislumbrar uma economia agráriaextrativista-exportadora como modernizante da região. Comparando as épocas da história econômica brasileira com a presente, tal “modernização” parece
seguir a rotina de Sísifo, uma vez que acredita que está avançando, quando na
verdade qualquer recessão mais forte da economia mundial, a pedra torna a
rolar morro abaixo, fazendo com que Sísifo tenha sempre o retrabalho de
seguir com a mesma lógica de trabalho.
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Os projetos de governos atuais para flexibilizar a legislação de licenciamento ambiental, facilitando a exploração mineral e garimpeira, são inúmeros nas esferas nacional e estadual45. Aqui, entendemos que é grande a diferença entre mineração e garimpagem. Enquanto a primeira se dá em caráter
mais industrial e de organização complexa, envolvendo inclusive capital estrangeiro, a segunda se dá no âmbito mais informal do setor, muitas vezes
utilizando métodos artesanais de exploração. Segundo Caheté (2008), a atividade de garimpo é caracterizada, sobretudo, pela ênfase no trabalho individual
ou em equipes diminutas, o uso predominante de ferramentas manuais ou
semimecanizadas que fazem uso de combustíveis fósseis, e pelo uso do mercúrio como método de amalgamento do ouro.
Além desta intenção clara de licenciamento a qualquer custo, à revelia
dos órgãos federais de fiscalização e licenciamento ambiental, de representação
dos povos e comunidades tradicionais e de defesa ao patrimônio histórico,
atualmente se encontra em debate no âmbito do Conselho Estadual de Meio
Ambiente do Amazonas – CEMAAM46 a revisão de artigos das resoluções
produzidas pelo próprio no que se refere à licença das lavras garimpeiras em
operação em outro importante rio do estado, o rio Madeira, localizado na
região sul e sudeste do Amazonas.
Na 42ª reunião ordinária do Conselho, realizada no dia 17 de novembro de 2017 no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas – FIEAM, pautou o requerimento feito pela da Cooperativa dos Garimpeiros da Amazônia – COOGAM solicitando a suspensão da exigência
ambiental estabelecida pelo Parágrafo único do Art. 12 da Resolução Nº 011/
2012 e a renovação da licença de operação da cooperativa, que foi suspensa

A "recodificação" de códigos e legislações de grandes temas de interesse exploratório é uma onda que, nos últimos
dez anos, tem abrangido não somente o código de mineração, mas também o código florestal, de regularização
fundiária, de recursos hídricos e quanto a demarcação de terras indígenas e quilombolas.
46
O CEMAAM é o órgão de deliberação coletiva e normatização superior da Política de Meio Ambiente do Estado do
Amazonas. Foi criado pela Lei Estadual nº. 2985 de 18 de outubro de 2005. Sua função é propor diretrizes para
elaboração, monitoramento, avaliação e implementação de planos, programas, projetos e ações para o meio ambiente,
visando à conservação e preservação dos bens e ecossistemas naturais do Estado. Como garantia de representação
paritária, o Conselho é composto por representantes de secretarias e entidades da administração pública, bem como
de órgãos e entidades da administração privada e da sociedade civil organizada.
45
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pelo não cumprimento desta exigência, além de outras duas detectadas pelo
IPAAM. Consta no parágrafo único que
O resto ou rejeito do material concentrado, após azougado
(amalgamado) com a formação da mistura ouro-mercúrio,
deve ser acondicionado em um recipiente específico. O
material deverá ser transportado até a sede municipal, onde
será depositado em um local apropriado, previamente autorizado pelo IPAAM. (Art. 12, Resolução CEMAAM Nº
011/2012)

A pauta foi iniciada após uma contextualização da situação feita pelo
então secretário executivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA,
que presidiu a reunião, e denominou de “imbróglio” a situação que impediu a
renovação das licenças da Cooperativa em questão, afirmando que há pouco
tempo tinha ocorrido uma rodada de negociações com as cooperativas de garimpeiros atuantes do Madeira para que a licença seja liberada novamente e os
garimpeiros possam trabalhar na legalidade. Fica um tanto evidente o interesse do Estado para que haja esta regularização, a despeito da existência de qualquer laudo técnico acerca da maneira como as atividades são realizadas, e de
laudo de caracterização química que analise os efluentes gerados pela exploração e que estabeleça limites no uso do mercúrio. As duas medidas prescindem
de fiscalização in locu, o que é algo dificultoso para o órgão ambiental do
estado uma vez que sua presença não é capilarizada pelas regiões do interior do
Amazonas.
A ausência de laudos por parte do Estado e das cooperativas foi algo
apontado pelo químico e analista ambiental do IPAAM, chefe da gerência de
recursos hídricos e minerais do órgão, que compôs a mesa e teceu considerações técnicas à pauta. Ao explicitar que as políticas públicas ambientais são
compostas por instrumentos econômicos e instrumentos regulatórios, estes
sendo licenças, zoneamentos e padrões estabelecidos, o analista ambiental ateve
sua fala a estes padrões, que são estabelecidos por decisões técnico-científicas
com base na referida legislação que determina limites gerais. Um destes padrões é, por exemplo, o lançamento de efluentes nas águas jurisdicionais por
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atividades econômicas com base na exploração de recursos naturais das mesmas – tal como o caso do garimpo fluvial tanto do Madeira quanto do
Jandiatuba.
Neste sentido, o fato de não haver nenhum laudo de caracterização
química que dê conhecimento aos processos as substâncias contaminantes, em
suas palavras, “foge do escopo de parâmetros técnico-científicos definidos pelo
órgão”. E finaliza: “isto é necessário para haver proibição da atividade e do uso
do mercúrio, do contrário, não há respaldo”.
A pesquisa coletou impressões de duas pessoas que estiveram presentes na reunião: um conselheiro efetivo do CEMAAM, representante de um
órgão do Estado, e um participante da reunião como ouvinte, ambientalista
pesquisador de uma organização não governamental. A leitura que ambos fizeram quanto ao discutido e aos encaminhamentos foram convergentes: “confusos” e “capciosos”. A síntese da reunião feita pelo conselheiro efetivo entrevistado foi de que a mesa propôs uma votação para a suspensão do Art.12 em
questão, no sentido de tornar novamente legais as atividades da cooperativa.
Contudo, ao longo do processo foi sugerido pela própria mesa que a votação
seria para aprovação da ata desta mesma reunião. A confusão foi feita pelos
condutores da reunião e estabelecida entre os conselheiros, que deixaram de
compreender o sentido da votação e seu encaminhamento. O resultado disto
foi uma ampla margem de abstenções entre os conselheiros votantes.
Já para o ouvinte da sociedade civil, seu entendimento foi de que a
votação estava sendo proposta para a reunião de um grupo de trabalho, para
atuar em paralelo com o CEMAAM na construção de uma nova redação para
o referido artigo conflitante. Ou seja, houve três interpretações diferentes sobre o que estava sendo definido como encaminhamento para votação do Conselho. Ambos acreditam que esta possa ter sido uma manobra estratégica, podendo se configurar como de má-fé, por parte da presidência do Conselho que
pretende liberar novamente a licença da Cooperativa sob a alcunha de que foi
decisão majoritária do CEMAAM.
Para o conselheiro ouvido, o trâmite correto seria realizar a análise química para estabelecer parâmetros de proibição e uso de substâncias, e só então,
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com base nestes, é que haveria condições do Art. 12 ser revisto da forma como
estão propondo. A partir disto, estabelecer votação em reunião para aprovação
ou reprovação da nova redação do artigo. Para o pesquisador ambientalista, o
debate deve ir além considerando toda calha do Madeira a partir de um estudo
completo da mesma, desde Rondônia e os impactos causados naquela porção
do rio pelas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, passando pela porção referente ao município de Humaitá, até afluir no rio Amazonas. Segundo ele, o
fato de o Zoneamento Econômico Ecológico – ZEE não estar concluído impossibilita a tomada de decisões e medidas com base na realidade ecológica e
socioeconômica daquela bacia.
Com relação aos argumentos que foram colocados, a gente
entende o seguinte: em primeiro lugar, a licença ela foi dada
como inválida. Não há como retomar uma licença inválida,
validar ela novamente depois que um ato administrativo
disser que ela não vale mais, ou seja, o processo teria que ser
reiniciado, desde o início. Teria que ser apresentado um
estudo de impacto ambiental, tem que ser feito audiência
pública, tem que ser feito termo de referência, tem que ser
reiniciado todo o licenciamento ambiental. A retirada de
um item da resolução pra legalizar é algo que pro Ibama é
inconcebível [entonação enfática]. É sério, a gente tá assustado com o que foi colocado. Se vocês vão retirar o item
da resolução porque não existe estudo técnico pra saber
qual efeito que aquele produto causa nas pessoas e no meio
ambiente, pelo princípio da precaução, que é um princípio
do direito ambiental, você tem que manter a proibição. (H.
L., chefe da divisão técnico-ambiental do Ibama-AM, 42ª
reunião ordinária do CEMAAM, em 17/11/17).

Mesmo com o cenário de abstenções diante da confusão e não entendimento entre os presentes na reunião, o ato do governo do estado foi o de, em
menos de um mês depois da reunião do Conselho, em 12 de dezembro de
2017, expedir a licença e autorização da lavra garimpeira para a cooperativa no
rio Madeira. O documento foi entregue – e comemorado – por meio da visita
que o governador fez ao município de Humaitá em evento organizado pela
prefeitura municipal.
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Este movimento de flexibilização das regras de licenciamento e garimpagem por parte do governo contradiz os compromissos assumidos pelo próprio no âmbito da 23ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática – COP23, realizada na Alemanha na mesma semana em que ocorreu a
reunião do CEMAAM, justificando assim a ausência do secretário da pasta
na mesa da presidência do Conselho, uma vez que ele esteve presente no evento das Nações Unidas.
Se a preocupação de organismos internacionais era com relação à “baixa governança ambiental” constatada com referência ao estado do Amazonas
nos últimos painéis de discussão sobre o tema, o setor supostamente se tornou
mais confiante a partir da apresentação Amazonas for the planet program
feita pelo governo demonstrando compromissos para a implementação de uma
nova gestão ambiental. Para o secretário, “autoridades renomadas em meio
ambiente viram o esforço do Governo do Amazonas como estratégia em potencial de novos rumos para gestão ambiental [...]. E isso recuperou a confiança em nosso Estado”47. Contrapondo os dois acontecimentos e os rumos que
cada um propõe, em diferentes escalas, tornam-se visíveis as contradições do
Estado quanto a compromissos estabelecidos e práticas efetivamente adotadas
na área socioambiental.
Embora os casos dos garimpos fluviais do rio Jandiatuba e do rio Madeira sejam diferentes em diversos aspectos, considera-se relevante a problematização destas atuais discussões de interesse do Estado na liberação da lavra
garimpeira, flexibilizando a legislação que delimita prerrogativas básicas para
este modelo de exploração mineral agressivo social e ambientalmente. Esta
flexibilização de normas, conceitos e valores é componente da atual conjuntura de atualização de critérios de classificação territorial, étnica e ambiental, tal
como aponta Almeida (2012), em que estes recentes critérios
Reeditam a prevalência do quadro natural, privilegiam
biomas e ecossistemas como delimitadores de “regiões”,

47

Entrevista concedida à sala de imprensa do governo do Estado. Disponível em http://www.amazonas.am.gov.br/2017/
11/amazonas-e-destaque-no-encerramento-da-cop23-na-alemanha/
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flexibilizam normas jurídicas que asseguram os direitos
territoriais de povos e comunidades tradicionais e objetivam
atender às demandas progressivas de um crescimento econômico baseado principalmente em commodities minerais
e agrícolas (ALMEIDA, 2012).

As diferenças entre os dois casos vão desde o licenciamento expedido
pelo Estado – e que, no caso do Madeira, teve sua validade suspensa posteriormente –, até a natureza de organização dos agentes garimpeiros, em cooperativas e representação de classe no caso do Madeira, e de maneira privada em
conluio com o poder público municipal no caso do Jandiatuba. As similaridades de ambos os casos se centram, sobretudo, em serem explorações artesanais,
com baixas ou ausentes normas de segurança no manuseio e descarte correto
dos metais pesados utilizados no processo de amalgamento do ouro, e ambas
executadas nos leitos dos referidos rios, contaminando em maior ou menor
grau a vida aquática destes e da população que tem sua reprodução social,
material e simbólica intrinsecamente ligada aos mesmos. Malm et al (1997)
estima que, nos últimos dez anos de atividade garimpeira no rio Madeira,
foram despejadas entre duzentas e trezentas toneladas de mercúrio no ambiente fluvial.
“Ninguém pode dormir sossegado”: Conflitos e violência no rio Jandiatuba
Para uma compreensão da realidade conflituosa no rio Jandiatuba, realizei pesquisa de campo com entrevistas feitas com os Kambeba das comunidades do rio buscando uma descrição das realidades empiricamente observadas. A forma de exposição se dá de maneira a relacionar os excertos que evidenciam, em maior ou menor grau, as situações de conflitos no Jandiatuba.
Na microrregião do Alto Solimões, que abrange a tríplice fronteira
entre Brasil, Colômbia e Peru, as tensões sociais têm sido ampliadas entre os
povos e comunidades tradicionais e a intensificação de ações ilegais de grupos
sociais organizados, empreendimentos privados e públicos e empresários locais
em terras e águas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas e ribeirinhos
– algumas delas localizadas em terras indígenas legalmente demarcadas. O
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resultado destes novos conflitos é a reconfiguração das dinâmicas de relações
sociais e econômicas estabelecidas com relação ao uso dos bens naturais. Tem
reconfigurado, inclusive, a dinâmica natural e a paisagem das localidades que
os predadores atuam.
De acordo com relatos, as situações de conflitos envolvendo a prática
do garimpo no rio Jandiatuba perduram há mais de quinze anos. A partir de
2013, o movimento Kambeba por meio da Organização dos Kambeba do
Alto Solimões - OKAS, começou a protocolar as denúncias aos órgãos competentes de justiça e defesa de direitos, sobretudo Funai e MPF localizados em
Tabatinga. Foram cartas e abaixo-assinados relatando a exploração do garimpo, o incômodo das famílias quanto as ameaças e medos que sofriam, e as
modificações na qualidade da água do rio e dos recursos pesqueiros.
Tá com uns cinco anos que [o garimpo] começou [correção
da companheira “não, tá com oito anos que começou porque o prefeito já vai inteirar oito anos.”]. É, oito anos que o
garimpo segue aqui dentro. E ainda meteram mais garimpo
pra dentro. Só parou agora esses dias porque eu fui lá com
o vice-prefeito e mostrei esse documento aqui [mostrou pra
entrevistadora], da Pastoral da Terra, e disse pra ele P [nome
fictício], é o seguinte P [nome fictício], ou tomam providência, ou vai ter bala lá dentro’. [...] A chegada é que foi o
perigo. Era todo dia eu abordando eles [garimpeiros] aqui.
Chegavam na marra, arriava a draga e porrada comia aqui,
escangalhando com tudo. (L. E. A., pescador Kambeba,
pesquisa de campo, 2016).

Sobre o período anterior à ação destes garimpeiros que exploram o
ouro no rio desde 2008, coletei relatos sobre outros garimpeiros que adentraram
ao rio para esta mesma prática entre 1999 e 2000. Estes compunham um
grupo menor de garimpeiros, com um número inferior de balsas e dragas trabalhando, e, de acordo com relatos dos Kambeba, eram menos violentos com
as comunidades indígenas, no sentido de que respeitavam as reivindicações
dos Kambeba que os abordavam. Quando das idas da Polícia Federal para
desarticulação e desocupação das dragas no rio, os garimpeiros cumpriam ordem e deixavam a área.
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O garimpo e os conflitos eu vim sentir em 99, quando entraram a primeira equipe de garimpeiro. E meu pai foi denunciar na cidade e logo veio a polícia. Eles não tinham
licença e estavam em 22 dragas nessa época. Trabalhavam
lá pro lado da boca do igarapé Preto. Nessa época, que
entrou essas 22 dragas, aconteceu muito conflito entre eles,
matavam muito! Entre os próprios garimpeiros. Eles passaram aqui subindo, não foi pelo Vale do Javari não. (L. A. R.,
pescador Kambeba, pesquisa de campo, 2016)

Esta primeira equipe de garimpeiros que atuaram no Jandiatuba entre
1999 e 2000 passou pouco tempo explorando, cerca de um ano, e de forma
mais concentrada no chamado igarapé Preto. A operação da Polícia Federal à
época rebocou algumas dragas para apreensão em Tabatinga, e alguns outros
garimpeiros puderam pagar a multa aplicada pelo crime ambiental. O curto
período de tempo de exploração no Jandiatuba, contudo, não significa que
seus impactos foram brandos aos olhos das comunidades Kambeba.
Passaram pouco tempo, calculadamente assim um ano. Mas
nesse um ano eles fizeram muita coisa! Tudo no igarapé
Preto que o foco era ali. O chefe lá montou, eles chamavam
de uma sede do garimpo. Só era assim tudo de paxiúba.
Bem grandona mesmo! Mas só que a cobertura era de zinco né. Então aí o que acontecia, nesse garimpo aí existiu
muita prostituição. Aí existiu, nesse daí. Agora, nesse que
tava aqui e que ainda continua tendo, nesse ainda não tive
nenhuma informação de que tem prostituição. (L. A. R.,
pescador Kambeba, pesquisa de campo, 2016)

A intermitência das atividades das dragas e das ocorrências de conflitos ficam evidentes em diversas falas, sempre correlatas à sazonalidade do rio e
não exatamente a uma possibilidade de resolução do conflito ou de supressão
definitiva das atividades exploratórias. As perguntas que fiz durante a entrevista com os Kambeba sobre quem são os invasores e sua maneira de operar,
propiciaram explicações que me induziram compreender a dinâmica intermitente e seus significados. O intrusamento é percebido pelos Kambeba como
constante, com um “entra e sai” contínuo não só com relação às dragas como
ainda ao fluxo de pessoas. As medidas para neutralizar tais movimentações se
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tornam explícitas a partir da instalação de placas como sinalizadoras da delimitação do território, produzindo inclusive uma briga permanente em torno
destes símbolos através dos atos contingentes de “tirar e pôr” as placas. Abre-se
uma nova ocorrência de conflito e de uma outra simbologia da intermitência:
a intermitência da placa.
Vão continuar aqui dentro com certeza. Teve algumas
[dragas] que desceram [pra cidade], mas eles não param,
tão trabalhando todo tempo aí pra cima, na cheia, na seca.
Na seca eles descem mais aqui pra baixo e por isso fica pior
pra nós. (B. A. M., agricultor Kambeba, pesquisa de campo,
2016).
[sobre eles voltarem a subir o rio] Eu não tenho ainda nenhuma informação de que eles possam voltar. O que eu tô
imaginando é que sem dúvida alguma [eles voltam], eles
estão esperando algum resultado porque se não fosse pra
voltarem pra cá, eles já teriam ido embora né, pra outro
lugar, porque o [rio] Jutaí diz que tá liberado pra trabalhar,
e o [rio] Madeira também, tenho visto na televisão, no jornal. Então se eles não fossem voltar, sem dúvida alguma
eles já teriam ido [trabalhar em outra localidade]. (L. A. R.,
pescador Kambeba, pesquisa de campo, 2016).
[sobre quem seriam os principais invasores] (Risos) Mas
isso não tem conta não. Tem muita gente! Todo dia tá passando gente, tanto entra como sai. E não tem como a gente
fazer nada. Os meninos até tentaram, pediram placa, pregaram as placas lá da Funai, mas eles [invasores] jogam
fora. (B. R. A., agricultor Kambeba, pesquisa de campo,
2016).

As falas seguintes apontam a relação íntima entre a operação das dragas
e o poder público local a partir das eleições que aconteceriam naquele ano em
que foram realizadas as entrevistas. O que foi levantado por diversos
interlocutores concerne a indicativos de que os garimpeiros investiram na campanha política de um dos candidatos à prefeitura. Tal compromisso consistiu
em um acordo de que, se eleito, daria continuidade à licença de operação das
dragas e estas estariam livres do pagamento do imposto ao longo do primeiro
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ano de mandato. Esta cobrança de imposto, em ouro, era algo firmado no
mencionado acordo entre garimpeiros e o poder local para que as dragas não
sofressem interferência no ritmo de trabalho ou fossem impedidas de operar.
Os Kambeba participantes da pesquisa revelam uma percepção arguta descrevendo a estratégia de articulação dos garimpeiros.
Eles [garimpeiros] estão esperando que o outro prefeito
ganhe, o vice-prefeito hoje. Aí se o vice ganhar na próxima
eleição, eles empurram de novo [as dragas] aqui pra dentro.
Esse é o plano deles. (L. E. A., pescador Kambeba, pesquisa de campo, 2016)
Acho que mais ou menos uns 500mil [reais]. O que eles
tiram dá pra fechar [as contas] e ter lucro. Vejo assim, que
esse lucro que é do município que eles repassam – porque
eles mesmo dizem, os próprios garimpeiros, cada uma draga
repassa 250g de ouro todo mês pro prefeito. Os próprios
garimpeiros falando pra mim, dessas dragas que estão aqui
agora, que abordei como agente ambiental voluntário. Eles
disseram ‘nós repassa pro município. Se o prefeito não tá
fazendo nada por vocês, não tá investindo na educação e
nem na saúde, o problema não é nosso porque nós repassa
cada final de mês 250g, então se ele não tá cumprindo com as
metas dele, problema não é nosso’. Então se a gente somar
né, cinco dragas durante esse ano todo que eles tão trabalhando, faz as contas, multiplica aí pra ver quanto vai dar.
Mais de um quilo de ouro por mês. Aí multiplica pelo valor
da grama do ouro. Ouvi falar que aqui em São Paulo de
Olivença tem um senhor que compra ouro aí e tá pagando
120 reais o grama, mas eles tem vendido a maior parte desse
ouro em Letícia [Colômbia] porque lá tá 180 reais o grama.
(L. A. R., pescador Kambeba, pesquisa de campo, 2016).

Este acordo pode ter relação com o acesso a informações privilegiadas.
Os garimpeiros ficariam sabendo com antecedência quando haverá uma fiscalização do Ibama ou uma passagem da Polícia Federal na região. Esta questão
foi levantada por um dos interlocutores ao ser questionado sobre a vinda de
órgãos governamentais para fiscalizar as ações do garimpo após as denúncias
realizadas pelas comunidades indígenas. Tal relato suscitou hipóteses sobre os
garimpeiros como uma força política, de elevada influência de poder na região.
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Veio, veio. A [Polícia] Federal diz que sempre dá uma em
busca por aqui, mas não faz nada. Só vem olhar, diz que [as
dragas] não tão fazendo nada, que não sei o que [...]. Quando eles [PF] vem, as dragas se escondem tudo nos igarapés.
Eles [garimpeiros] sabem quando [a PF] vem. Agora eles
baixaram tudinho, cinco dragas. Tá quase com um mês que
baixaram, tão dentro do Jaratuba [lago] lá em São Paulo
[de Olivença], tão parado lá. Mas acho que elas sobem
ainda, eles tão lá reformando elas na solda. (B. R. A., agricultor Kambeba, pesquisa de campo, 2016)

Os relatos assinalam também que acontecimentos do presente ano provocaram tensões nesta articulação. Houve um descumprimento do acordo por
parte do candidato apoiado pelos garimpeiros – e que venceu as eleições – no
que se refere ao pagamento dos impostos pelas dragas à prefeitura municipal.
A prefeitura deu seguimento à cobrança normalmente – em vão, obviamente,
já que o acordo, na ótica dos garimpeiros, ainda estaria válido. Como retaliação
após desentendimentos e o não pagamento dos impostos, gestores governamentais protocolaram uma denúncia junto ao Ministério Público Federal acerca
da irregularidade das dragas. Aos garimpeiros, foi divulgada a informação de
que a denúncia havia partido de uma determinada liderança Kambeba. Provavelmente, um boato que correu pela cidade tendo como base as diversas denúncias que o movimento Kambeba fez ao longo dos anos à Funai e ao MPF
de Tabatinga acerca do intrusamento dos garimpos, afetando as comunidades
Kambeba.
Leva-se em conta a possibilidade de que o boato implantado foi utilizado para tornar as lideranças indígenas um bode expiatório. Tais fatos se
tornaram ideais para dar fundamento à culpabilidade do movimento e sua
falsa criminalização, tirando o foco da denúncia realizada pelas autoridades
locais.
Como se não bastasse a emergência e o flamejar desta situação social,
há um segundo canal de ameaças de morte, intimidações e violações, que, novamente, recaiu sobre uma liderança Kambeba por meio de um segundo boato
criado. As ameaças inflaram ainda mais devido a circulação de informações de
que outros atos de brutalidade, agora cometidos contra indígenas reconheci-

88
Aline Radaelli

dos pela Funai como isolados. Embora ainda sem investigações concretas, podese supor atos genocidas contra estes indígenas isolados, que são conhecidos
localmente como “índios flecheiros”48.
A referida liderança relata ser “comum a matança de indígenas pelo
interior”, ou seja, na mata ou nas cabeceiras de rios. Tais atos de violência são
considerados grandes feitos, que inclusive resultam em comemorações na cidade, sobretudo quando há a exibição de pertences – tais como utensílios de
caça, de alimentação, e instrumentos de trabalho – furtados após a morte, e
exibidos como troféus. Foi justamente dessa forma que o ocorrido foi noticiado: por conta de dois conhecidos caçadores locais terem trazido para a cidade
remos, arcos e flechas, e os exibidos como troféus, após terem divulgado publicamente terem “encontrado um monte de índio que tinha ido buscar água na
beira do rio”. Além disto, foi viralizado pelas mídias sociais de paulivenses
uma mensagem de voz em que um dos caçadores relata em detalhes a trágica
ocorrência. O áudio esteve de posse da Polícia Federal para colaborar com as
investigações, ainda inconclusas.
O fato de o ocorrido dizer respeito a parentes indígenas brutalmente
mortos foi um forte argumento para aqueles que falsamente atribuíram à liderança a denúncia realizada, já que ela supostamente teria se sensibilizado e
sido motivada a buscar por investigações. Pela segunda vez, utilizarem-na como
bode expiatório, e a situação favoreceu o fortalecimento do boato. O resultado
imediato foi não somente a ampliação do número de ameaças de morte dirigidas
à liderança, como também a força e expressividade de tais.
Foram relatadas à pesquisadora situações tais como rondas de cerco a
sua residência com o propósito de intimidação, ameaças diretamente dirigidas
em estabelecimentos comerciais como mercados e “tabernas” do bairro, utilizando o tom de alerta de que “a qualquer momento ela poderia ‘ser passada’”,
isto é, assassinada. Além disso, registram-se situações de perseguição física,

48

O Alto rio Jandiatuba, cuja área pertence à TI Vale do Javari, consiste num território de perambulação de indígenas
isolados, tal como reconhecidos pela Funai. Não há informações precisas sobre a quantidade desses isolados e sobre
o raio de abrangência de seus deslocamentos.
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enquanto andava a pé, de motocicleta pela cidade e até mesmo em trechos do
rio Solimões enquanto seguia em sua rabeta para o trabalho. Segundo a liderança, a mais grave ameaça foi a que envolveu sua filha pré-adolescente:
Um dia, A. [nome fictício] chegou no colégio para sua aula,
e uma colega de sala perguntou dela ‘sabia que sua mãe tá
marcada pra morrer?’, ela era filha de uma das pessoas que
estão me ameaçando, e ouviu comentários numa reunião
deles que tinha até gente da prefeitura também. E eles tem
uma lista com vários nomes marcados pra morrer, e o meu tá
lá junto. (R. E., liderança Kambeba, pesquisa de campo,
2017)

Acerca da sua lotação para dar aulas em uma escola rural distante cerca
de uma hora de rabeta (canoa motorizada) da sede, este destacamento representou, aos olhos da liderança, uma forma de perseguição política e retaliação
dos gestores públicos municipais em resposta à sua luta política pela educação
bilíngue e de qualidade nas escolas Kambeba, com a exigência de lotação de
indígenas da própria etnia e falantes da língua. Uma legítima tentativa de
desmobilização de suas ações políticas na sede e que pode ser lida como uma
violência simbólica.
É possível interpretarmos que há um caráter de naturalização dos conflitos e dos impactos ambientais por parte do poder público, ou mesmo pela
vontade pessoal de gestores, e seu interesse financeiro na continuidade das
atividades, a que preço ambiental, social e étnico for. Tramas político-administrativas complexas desvelam a extensão dos crimes ambientais e revelam sua
extrema gravidade.
[sobre alguma ação do poder público municipal] Não resolvem nada porque é eles que mandam. Meu filho foi lá
reclamar [com as dragas] e disseram que tinham ordem lá
da prefeitura, com consentimento deles lá pra cá. (B. R. A.,
agricultor Kambeba, pesquisa de campo, 2016)
[sobre dar parte na delegacia] Deeei [de forma enfática],
‘não, porque tem que ter testemunha, que não sei o que...’
eles disseram. Olha só como é a justiça daqui né, já pensou?
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(L. E. A, pescador Kambeba, pesquisa de campo, 2016)
O impacto [para a economia do município] é muito grande
porque nessas primeiras dragas que entraram de 99, o
município ficou em movimento que pagava em ouro, comprava em ouro, tinha comprador na cidade, e tinha muito
movimento, muito movimento! Dessa vez agora, infelizmente
não tem movimento, até do dinheiro mesmo público da prefeitura. Acho que o ouro tá indo todo pro bolso do prefeito
porque o seu Q. [nome fictício], que é indígena e era coordenador local da CPL de SPO, eu conversando com ele
sobre o garimpo ele me perguntou ‘como tá a situação do
garimpo lá?’, [respondi] ‘tão trabalhando...’, aí ele disse ‘olha,
eu tive com o vice-prefeito e ele me mostrou o ouro que os
garimpeiros dão pra eles, me mostrou assim uma quantia’,
uma quantia desse tamanho e dessa largura [mostrou com
as mãos o tamanho aproximado de um lingote de ouro], já
em barrinha mesmo. Isso foi em setembro de 2014. Aí eu
disse pra ele ‘então essa porcentagem que eles [garimpeiros] dão pro município é o que tá com o vice-prefeito’, e sem
dúvida com o prefeito. Diz que ele tem parentes nisso. (L.
A. R., pescador Kambeba, pesquisa de campo, 2016)

As situações de constrangimentos expressas pelos interlocutores demonstram momentos de tensão que favorecem o surgimento de medos e aflições por parte de quem as vivencia, podendo ser combustível para a radicalização
de um possível embate. Trata-se de uma relação de conflito face a face, que
também é percebido pelos ruídos que resultam em medos. Estes interferem
nos afazeres das atividades triviais da vida cotidiana.
Era uma hora dessa [15h]. Eu tava me embalando ali nessa outra barraca debaixo [onde tem a casa de farinha], aí a
balieira veio, deu meia volta e aí parou aqui, no que ele
parou ele foi se aguardando, aí eu vi quando ele tirando
arma do porão da balieira. Aí que quando ele foi saindo aí
ele puxou a balieira e dobrou pra cima [desistindo e indo
embora com a lancha]. Não sei [porque fizeram isso], a
gente abordava eles né. Aí quando ele [companheiro] saía,
tem dia que eu tinha medo, quando eu escutava cada
balieira que ia por aqui, eu ia me embora lá pro meio da
roça. (B. L. C., agricultora Kambeba, pesquisa de campo,
2016)
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Tu não sabe o que é garimpeiro, eu conheço, já andei um
pouco, conheço o que é garimpeiro. Garimpeiro é o ser mais
bandido que existe. Eles mata pessoa rindo. E eu já abordei
muito eles aqui, pra não derrubar por aqui. (L. E. A, pescador Kambeba, pesquisa de campo, 2016)
[Se tem piorado com o passar dos anos], vixi, e muito. Ninguém pode dormir sossegado. Teve um que começou me
ameaçar sentado bem aí [apontando pro quintal da área,
entre a beira do rio e a casa], que tava caindo muito marí, né,
e acho que ele vinha morto de fome, o miserável, e ainda
queria comer e [risos...] chegou aí, parou aí ele e mais outro,
todo encarapuçado, ficou olhando [...] eu tava só olhando
também aqui... aí ele viu que eu tinha matado uma anta e
tava salgada aí [apontando pra área da casa de farinha,
localizada em frente à casa]... ele falou ‘ué, matou anta?’, eu
disse ‘matei’... que eu não dou muita bola pra eles né... aí ele
‘hoje jantamos marí’ como coisa de eu ficar espantado né
[risos], eu nem disse nada. ‘ah você que dizem que é um tal
de valentão aqui, que diz que não pode cavar em canto
nenhum?’ ele perguntou de mim, ‘tá botando os cara pra
sair’. Eu disse ‘rapaz, quem falou isso mentiu, mas se tu veio
pra discutir comigo, levanta daí e vai-te embora, é só o que
tenho pra te dizer, vai cuidar do que tu tem que fazer’. Logo
que ele chegou eu perguntei de onde ele era né, ele disse
que era do Jutaí grande. Eu disse ‘e por que tu vem de lá
cavar aqui? Por que tu não cava lá no Jutaí grande? Você
deveria cavar lá na tua terra, e deixar a nossa em paz, tirando nossa riqueza daqui’. ‘ah porque eu comprei uma máquina nova’ ele disse, e eu ‘eu não quero saber se você
comprou máquina nova não..e você me tira daí, vai embora
e logo! Antes que eu me esqueça. Tu não quer nem comer,
nem nada, vai embora’, aí ele pulou na balieira [lancha] e se
foi. Tava os dois encarapuçados, com cara de bandido mesmo, não sei o que eles tavam entendendo sabe? Eu calculei
que eles iam atrás de querer fazer alguma coisa comigo. (L.
E. A., pescador Kambeba, pesquisa de campo, 2016)
[garimpo de 99] Eles não ameaçavam, mas a gente tinha
um pouco de suspeita assim, quando a gente via eles chegavam assim, as vezes vinham atrás de peixe, sei lá, ou atrás
de uma caça, se a gente não tinha pra vender, quando a
gente via assim eles já tavam em cima, assim próximo cheio
de arma né, aí a gente tinha suspeita que eles pudessem
fazer alguma coisa. (L. A. R, pescador Kambeba, pesquisa
de campo, 2016)
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A despeito de os garimpeiros dizerem para os Kambeba que estão
garimpando com a autorização das autoridades municipais, os Kambeba expressam uma dimensão coletiva do enfrentamento agindo como força política,
isto é, promovem reuniões na comunidade de consulta aos membros e definição da tomada de posição face aos antagonistas, para então implementar o que
foi deliberado. Tal ação coletiva demonstra uma forma político-organizativa
dos Kambeba que, sem recorrer ao princípio de justiça privada, posicionam-se
diretamente como agentes com participação ativa face aos garimpeiros.
Poucos dias atrás, fui lá e conversei com um garimpeiro que
tava um mês trabalhando aqui dentro, ou o gerente quando
ele não tava, [dizia] ‘vocês tem que desocupar, essa área é
nossa’, aí [garimpeiro dizia] ‘não, a gente tá autorizado pelo
prefeito, a gente só sai daqui se o prefeito mandar, se o
prefeito não mandar a gente não sai, porque a gente tem
documentação aqui’, e mostrava documento. Quando ele
chegou aqui próximo, reuni com meu pessoal e disse ‘a gente vai ter que tomar uma decisão, esse cara tá abusado demais, eu sou amenizador de conflitos mas ele tá abusando’,
a gente foi lá, eu fui lá, e disse ‘olha, meu amigo, vim aqui pra
pedir pra você desocupar’, ele degradou aqui tudinho perto
do furo, desde lá do Bacaba até chegar aqui, e aí fui lá e pedi
pra desocupar, disse ‘você vai ter que desocupar de um jeito
ou de outro, o que você acha? Ainda tô tendo paciência com
você’, aí foi que ele me disse ‘meu amigo, eu vou sair daqui
mas não é com medo de você’, aí eu disse pra ele ‘meu
amigo, eu tô vindo aqui porque eu também não tenho medo
de você, aqui a terra é nossa, eu sei que você é brasileiro,
mas você tem que respeitar nossos direitos; e não você desrespeitar porque se eu tivesse lá na sua terra, mesmo sendo
brasileiro, eu tenho que respeitar’. Não posso dizer que ele
tava armado porque ninguém viu arma com ele, mas a gente percebeu que pela fala dele, ele quis dizer que poderia
matar um de nós lá. (L. A. R, pescador Kambeba, pesquisa
de campo, 2016)

Há ainda ameaças que partem de outros antagonistas, localizados em
diferentes posições, quer sejam madeireiros ou agentes governamentais. Essa
ocorrência explicita que os Kambeba enfrentam uma complexa coalizão de
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interesses, que tanto mobiliza os que se apropriam dos recursos madeireiros
em terras indígenas, quanto aqueles que se apropriam dos recursos minerais,
apoiados por agentes da esfera pública.
[Os madeireiros] Ameaçaram eu e minha família várias
vezes já. Ameaça de morte e tudo. Até dessa vez que eu fui
chamado lá na delegacia, até lá me ameaçaram, que diz que
algum dia que acontecesse alguma coisa aqui dentro, iam
procurar minha família e matar de um por um. Falaram isso
mermo, lá em frente a delegacia, na porta. Só que isso aí eu
não falei pro delegado nem nada. Mas se eu falasse era pior
porque o próprio delegado que foi me ameaçar eu. (B. A. M,
agricultor Kambeba, pesquisa de campo, 2016)

Esta coalizão de interesses reúne agentes que agem igualmente trabalhando com ameaças, intimidações e impondo situações de medo a partir da
invasão de terras indígenas.
Eu tava sozinho. Aí tava bem noite, fiquei aí e dormi na
rede, e a chuva tava caindo. Acho que eles viram que tava
só eu e ‘vamos matar ele e ninguém sabe’, e vieram mesmo.
E garanto que eles não viram a espingarda que tava desse
lado aqui do mosquiteiro. Aí vieram e jogaram a gasolina
dali [apontando pra uma área próxima da beira], jogaram
de fora porque só era essa daí [casebre da casa de farinha],
aqui não tinha essa casa [onde a entrevista foi realizada],
essa aqui é nova que eu fiz agora. Aí eu senti por cima do
mosquiteiro e aí eu abri os olhos e alguém me agarrou.
Amarraram no braço e aqui na perna, mas no pé ele não
conseguiu meter direito a corda. Então ele amarrou lá no
punho da rede, pra eu ficar preso. E foi mermo. Eu quase eu
nem esperei aquele negócio caiu por cima de mim, como
quando chove por cima. Aí acho que eu dormi que quando
eu tava dormindo na rede, uma pessoa chegou e disse ‘te
acorda que vamos tocar fogo em ti’, eu só escutei foi ‘vvvvvuf ’
[som de líquido inflamável entrando em combustão], o fogo.
A pessoa jogou gasolina por cima do mosquiteiro com tudo,
foi só um tiro. Aí eu pulei assim, meti os pés assim, bati na
parede e rebolei, aí o fogo cobriu, aí no que eu fiz assim senti
que eu tava amarrado na munheca, ‘puta merda, que foi
meu deus do céu?’... aí vi o fogo, o mosquiteiro já se acaban-
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do porque é só nylon hoje em dia, queima rápido, e aí foi
pegando fogo no tapiri. Aí eu di cum força e arrancou a
corda do meu braço, queimou né, aí eu deitei a mão pra ali
e peguei a faca. Quando eu peguei na faca fiquei olhando
dali desse jambeirinho ali. Aí ele ‘kkkk’ eu escutei benzinho
depois da chuva, escutei eles achando graça ainda. Subiram
o rio, foi lá pra cima. (L. E. A, pescador Kambeba, pesquisa
de campo, 2016).

A situação de violência expressa e que envolve risco físico a uma das
partes, aconteceu com um dos interlocutores acessados, conforme o relato anterior. Dotado de detalhes, o interlocutor fez questão de contar cuidadosamente o que se passou, como se viu preso a essa situação de perigo e as marcas
que ficaram em sua pele devido seu aprisionamento e o fogo ateado.
Registram-se ações de resistência em todas as ocorrências mencionadas, o que me leva a refletir sobre a mobilização étnica dos Kambeba como
uma forma político-organizativa em construção e fortalecimento. Resistir, aqui,
significa para os Kambeba um exercício de liberdade de escolha. Promover
reunião para tomar posição, implementar uma ação coletiva quer dizer não
renunciar a construção de sua própria existência enquanto povo.
Volta-se à presença-ausente do Estado
A presença-ausente do Estado foi discutida no primeiro capítulo, no
âmbito das conquistas coloniais, e reflete a atualidade do colonialismo. O foco
do presente capítulo é problematizar a ausência-presente do Estado, considerando os desinteresses interessados dos agentes sociais a ele referidos, materializados nas forças políticas do poder público da região. A noção de presençaausente, entretanto, é retomada brevemente neste tópico pois nos ajuda a pensar a ocorrência de uma operação de fiscalização ambiental realizada na região
por órgãos federais.
As duas noções, portanto, presença-ausente e ausência-presente, foram
forjadas considerando as faces de um mesmo Estado, e que ora está presente,
ora ausente, ora os dois ao mesmo tempo, a depender dos (des)interesses e
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conjunturas. A definição de ambas as noções converge para o significado do
conceito de Estado espectral.
Justamente considerando que esta condição espectral do Estado não é
uníssona ou cristalizada, e sim configuracional e com uma dinâmica própria, é
que retomei a presença-ausente diante de uma nova situação imposta à realidade do movimento Kambeba frente ao garimpo no Jandiatuba: as operações
realizadas pelo Ibama em parceria com o Exército, em agosto e novembro de
2017, que tiveram como objetivo o “desmantelamento do garimpo” na região.
Esta ocorrência propicia condições para a utilização desta noção que retomo
como instrumento analítico, a presença-ausente.
Pressionada por diversas solicitações de intervenção por meio de denúncias registradas pelas etnias de São Paulo de Olivença, a Coordenação Regional
do Alto Solimões - CRAS da Funai acionou o Ministério Público Federal de
Tabatinga, que, por sua vez, acionou o Ibama, o qual contando com o apoio do
Exército, realizou duas operações de desmantelamento do garimpo no rio
Jandiatuba, uma no final de agosto e outra no final de novembro de 2017.
A operação de agosto, sendo a de maior envergadura e que obteve mais
repercussão, foi marcada por ações fluviais e aéreas simultâneas. Relatos apontam que uma parte da equipe de ação realizou um sobrevoo de helicóptero
pelo rio Jandiatuba, enquanto outra parte da equipe navegava adentrando o
rio, onde fizeram um percurso com duração de dois dias no qual puderam
realizar abordagens diretas às dragas encontradas ao longo do caminho.
Embora tenha sido uma viagem de dois dias, a equipe só pode chegar
até o início do Médio Jandiatuba. O que dá a aparência de uma viagem longa
e que torna possível percorrer o rio em sua totalidade, na realidade, não o é
para os padrões amazônicos e, assim, não representam grandes extensões de
deslocamento. Sobretudo se adicionarmos a esta situação os fatores de sinuosidade do rio Jandiatuba e a sazonalidade do mesmo, que se encontrava no
período de seca e, portanto, sem dar as possibilidades de atalhos (furos) pelos
igapós – o que reduziria consideravelmente o tempo de viagem.
Na operação aérea, foram avistadas dezesseis dragas em funcionamento ao longo de todo o rio. Na operação fluvial, foram apreendidas quatro dragas,
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as quais foram explodidas e queimadas como método de desarticulação (Figura 12). A justificativa desta ação, por muitos considerada como radical, dá-se
pelo fato de serem grandes balsas e embarcações, o que torna inviável sua apreensão por rebocagem por parte do órgão fiscalizador, tal como alegaram. O
prejuízo de cada draga explodida foi estimado em cerca de um milhão de reais,
considerando o valor físico da embarcação, suas instalações e respectivos
maquinários. Contudo, pode-se afirmar um valor de perda muito maior se
considerado o montante que deixa de produzir em ouro não estando em pleno
funcionamento.
Aos olhos dos órgãos governamentais envolvidos nas operações, as mesmas podem ter tido expectativas alcançadas, ainda que soubessem da existência de outras tantas dragas rio acima. Esta poderia ser facilmente interpretada
como uma situação de presença efetiva do Estado na resolução de conflitos e
na classificação de ilegalidades quanto ao uso dos bens naturais. Seu caráter
ausente, no entanto, salta aos olhos do movimento Kambeba e de suas lideranças, que avaliam as operações como sendo malsucedidas e destituídas de planejamento. Isto pelo simples fato de não terem tido o conhecimento prévio daquela realidade conflituosa e do histórico das ações ilegais nesse rio.
Eu fiquei assim muito triste porque foi uma operação e que
os responsáveis dela não deram uma condição pra gente
assim, uma segurança, nem vieram conversar com a gente.
(R. E, liderança Kambeba, pesquisa de campo, 2017).

Foram operações que, na prática, mais pareceram uma ilusão de eficácia do que de fato uma desarticulação da ilegalidade do garimpo, realmente
voltada à solução do problema. O que me leva a constatar que a noção de
presença-ausente se justifica como recursos analítico nesta situação. Provas
disto foram: i) as ameaças às lideranças indígenas se intensificaram; ii) a tensão, o medo e o caos instaurados na cidade de São Paulo de Olivença, onde a
população permaneceu por semanas receosa e em estado de alerta mediante
possíveis ações de represália dos donos dos garimpos, afetados social e financeiramente; e iii) em questão de dias após a primeira operação, as balsas e

97
VERMELHO QUE TE COBRE, AMARELO NOBRE

dragas já estavam no porto da cidade sendo consertadas. Tendo seu esqueleto
feito de ferro fundido (Figura 13), a verdade é que o incêndio provocado não
causou muita deterioração em sua robusta estrutura, restando para o conserto
somente as fiações elétricas, as divisões de madeira e os equipamentos.
[a operação] Não foi muito bem planejada, por conta que
nós fomos acusados de uma coisa e não teve segurança pra
nós, nós ficamos a mercê aqui e eles foram embora pra terra
deles, que a gente nem sabe que é né, os órgãos que atuaram. E aí deixaram nós aqui como se fosse assim uma armadilha. Eles atuaram, fizeram o papel deles e foram embora,
e nós ficamos pra cobaia aqui, pra morrer na mão dos garimpeiro. Porque eles e o poder municipal ficaram acusando
nós de ser mandante da denúncia [que levou à operação].
E aí em nenhum momento a Polícia Federal se justifica
‘não, é uma operação de rotina’ ou ‘é um trabalho que tem
que ser feito mermo’, todo tempo eles calado pra lá e nós
levando pipa pra cá, sendo ameaçado. Por um lado, tem
gente que acha que foi bom, que parou um pouco, mas
também dizem que não foi bom porque eles não foram
embora totalmente, já tão ajeitando as draga aí né, tá em
conserto, e com certeza é pra voltar de novo [rio adentro].
Todas as dragas que foram explodidas na operação tão tudo
aí no porto sendo consertadas. (R.E, liderança Kambeba,
pesquisa de campo, 2017).

As operações podem ter sido inócua, conforme os Kambeba assinalam,
mas seus efeitos foram bastante palpáveis e tiveram ampla repercussão. Verifica-se uma individualização da culpa através de insinuações que criminalizam
as lideranças indígenas, como se pode constatar no excerto a seguir. Esta observação evidencia o poder explicativo do conceito de Estado espectral adjunto à
noção de presença-ausente.
As pessoas [de SPO] ficaram comentando, muita gente
ligada ao prefeito ficavam dizendo ‘os Kambeba são muito
amaldiçoado, merecem morrer mesmo, porque eles que tão
denunciando’, como se o garimpo fosse mermo uma coisa
boa pra cá e que nós tinha feito algo de errado. Mas aí
defendia a gente dizendo que essas denúncias não partiu
de uma só pessoa, e tem muitos anos que muitos povos vem
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denunciando. Nós mesmo, recente, não fizemos nenhuma
denúncia. [...] E aí ficou todo mundo comentando aqui em
São Paulo e todo tempo jogando pra cima de mim né, como
se eu sozinha tivesse a capacidade de fazer as coisas. (R. E,
liderança Kambeba, pesquisa de campo, 2017).

Para compreender as percepções ambientais de conservação, preservação e do que os Kambeba consideram como ameaças, incorporei uma proposta
do projeto no qual a pesquisa estava vinculada, que era realizar uma atividade
de mapeamento social. Esta iniciativa foi recebida com entusiasmo pelos
interlocutores e a equipe de pesquisa, coordenada pelos professores Reginaldo
Conceição da Silva e Pedro Rapozo e contando com minha participação, efetivou a oficina. Na interpretação dos trabalhos cartográficos feitos por Acselrad
e Coli (2008)49, esta oficina consistiu na construção do mapa do Jandiatuba e
seus igarapés afluentes, incluindo os lagos de uso e de preservação, a partir dos
desenhos de próprio punho das lideranças das comunidades Kambeba. O foco,
porém, era para que pontuassem as localidades que já haviam vivido situações
de risco, como a presença de dragas do garimpo, de caçadores, de madeireiros,
de pescadores ligados à pesca comercial de “arrastão”.
A atividade foi importante inclusive como atividade lúdica e de inclusão participativa de crianças e jovens, que contribuíram no momento de pintura das gravuras do croqui. Estes dados para elaboração do mapa foram plotados
com a utilização de ferramentas de georreferenciamento, visando a fiel representação eletrônica do desenho feito pelos interlocutores que participaram da
atividade (Figura 14). Neste processo, ocorreu a transformação de croquis e
desenhos num mapa com coordenadas e com maior precisão. O resultado final
é representado pelo mapa a seguir. É possível verificar no mapa diversos pontos
em que é registrada a presença de quatorze dragas, em operação não somente
na TI Vale do Javari, cabeceira do rio Jandiatuba, mas também em outras TI,

49

Na perspectiva de Fox et al. (2008, p. 72), o mapeamento participativo, que tem como base a pesquisa de campo em
comunidades, "é visto como extensão lógica do repertório de estratégias de capacitação para o fortalecimento das
comunidades locais" permitindo que muitos de seus sujeitos tomem consciência de seu empoderamento a partir da
cartografia produzida por eles, sobre eles e para eles.

99
VERMELHO QUE TE COBRE, AMARELO NOBRE

como a Sururu e a Feijoal. Vale atentar para o fato de que a maior concentração de dragas neste mapa situacional ocorre na TI Vale do Javari e muito
próximo da base de operação da Funai, desativada desde 2008. As denúncias
do massacre dos “flecheiros”, anteriormente mencionadas, levaram a Funai garantir que reativaria tal posto de fiscalização.
Mapa participativo situacional que aponta a presença de outsiders e conflitos

Fonte: NESAM, 2018.
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Esse trecho do Jandiatuba se torna ainda mais complexo e tensionado
com o intrusamento da pesca comercial na região, onde sabidamente há registro de índios isolados, os “flecheiros”, em constante perambulação. Cabe reforçar que considero estas informações do mapa situacional um pequeno recorte
de realidade, por se tratar de agentes invasores que operam atividades econômicas que envolvem alta mobilidade ao longo do rio, além de possuírem um
forte caráter sazonal. Os períodos de vazante e seca do rio favorecem tanto a
pesca quanto o garimpo e, portanto, suas presenças são mais intensificadas
nestas épocas. Configura-se assim uma temporalidade própria dos conflitos
sociais que este trabalho tenta descrever com pormenor.
2.2 A ausência-presente do Estado: os conflitos socioambientais na expropriação dos bens naturais
A inserção do tema ambiental nos debates políticos – reflexo das preocupações climáticas da vida social – tem pressionado a reflexão acerca dos
diferentes usos e percepções dos bens naturais, revelando diversas concepções e
racionalidades da relação humanidade-natureza. Tais concepções e
racionalidades, entrando em tensão geram conflitos, que permitem analisá-los
quanto ao seu fundamento, as relações de poder intrínsecas a eles e aos interesses em disputa.
No que concerne especificamente aos Kambeba, pode-se descrever concretamente as práticas de uso comum, de cooperação simples ou de ajuda mútua
em atividades no plano comunitário. Agricultura, pesca e extrativismo são articulados em unidades de trabalho familiar. Estas realidades empiricamente
observadas podem ser relacionadas dinamicamente e ser produtoras de tensões
entre interesses, que levam a situações de conflitos em seus mais diversos graus
de expressão, tal como interpreta Ostrom (1987)
As características sociais e políticas dos usuários de recursos, assim como a maneira como estes se relacionam com o
sistema político dominante, afetam a habilidade dos grupos
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locais em organizar e manejar a propriedade comunal
(OSTROM, 1987).

Para além da interpretação de Ostrom sobre a ideia de manejo da propriedade comunal, poderia ser acrescentado o uso comum de bens naturais,
que consiste numa expressão produtiva e organizativa dos Kambeba.
Ao debater a história da Amazônia a partir dos seus elementos fundadores, Loureiro (2009) pontua alguns pilares de perdas e danos e afirma que,
em se tratando da persistência de sua representação ao longo do tempo, estes
são também elementos da sua organização social. Dentre os pilares elencados
pela autora, sublinho: a persistência, na formação social da Amazônia, “de
políticas de caráter elitista e patrimonialista e voltadas para a acumulação de
capital”, e movimentos sociais de resistência às políticas de Estado que tentam
invisibilizá-los (LOUREIRO, ibidem).
Outro elemento necessário para a discussão da situação contemporânea de conflitos – além das estruturas históricas de colonialismo e as
referidas subjugações que provocam – é a fragilidade do aparato institucional
que produz, implementa e fiscaliza as políticas ambientais no estado do
Amazonas.
As mudanças ocorridas na primeira década do século XXI nesta temática
de políticas públicas se deveram à nova forma de perceber as questões
ambientais, sobretudo a partir das discussões da Rio-92 que deu maior visibilidade à Amazônia e ao Amazonas, em se tratando de uma unidade da federação que possui cerca de 90% de sua cobertura florestal original.
A despeito disso, até o final do século XX a contundência de um discurso ambiental na pauta das instituições governamentais era inexpressiva. A
perspectiva ambiental desta época era de dotada de um cunho mais
preservacionista e, portanto, pouco aceita pelos governantes locais por afetar as
atividades produtivas planejadas pelo modelo econômico da época.
O início do século XXI é responsável por uma inflexão da lógica até
então praticada devido, sobretudo, à criação de um aparato institucional consolidado a partir de diversos órgãos ambientais e de legislações específicas para
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a efetividade da gestão ambiental do Estado. No caso do Amazonas, o órgão
central criado foi a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS e, vinculados a ela, a Unidade Gestora do Centro Estadual de Mudanças Climáticas, que abarcava o Centro Estadual de Unidades
de Conservação - CEUC e o Centro Estadual de Mudanças Climáticas CECLIMA. O órgão gestor das unidades de conservação estaduais administra 43 UC estaduais que representam uma área de cerca de 19 milhões de
hectares protegidos50.
Contudo, tais marcos para a consolidação das políticas ambientais do
Estado sofreram forte abalo comprometendo sua efetividade e eficiência. Após
reforma administrativa realizada pelo executivo em exercício no ano de 2015,
prescrita pela Lei 4.163/2015, reduziu-se a estrutura de gestão das UC em
nível de departamento da Secretaria de Meio Ambiente – SEMA, antiga SDS,
e, assim sendo, o CEUC passou a se chamar Departamento de Mudanças
Climáticas e Gestão de Unidades de Conservação – DEMUC. A pasta
ambiental em sua totalidade sofreu duros cortes que configurou em uma desidratação de recursos pessoais, técnicos e financeiros para o enfraquecimento
do setor.
Segundo Meirelles (2017), neste período das reformas administrativas, as despesas empenhadas representaram somente 0,47% do orçamento estadual, indicando que o setor deixou de ser uma prioridade ao Estado, que até
então vinha tendo avanços significativos para a gestão e o fomento à governança
ambiental. A SEMA teve uma redução de 75% em suas despesas realizadas no
ano de 2015, o que representou uma ainda maior dependência dos recursos
externos ao governo do estado – a saber, recursos de programas do governo
federal via Ministério do Meio Ambiente e de organismos internacionais para
a gestão ambiental e do clima. Em 2013, o Tribunal de Contas do Estado do

50

Atualmente no Amazonas, tem-se discutido propostas que procuram atender a interesses na recategorização e
redefinição territorial de suas áreas protegidas, agindo em convergência com as medidas provisórias propostas em
nível nacional. Tais interesses resultariam em um cenário alarmante de redução dos atuais milhões de hectares
protegidos e da ampliação dos casos de conflitos agrários e ambientais.
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Amazonas – TCE-AM já havia apontado, em auditoria ambiental realizada,
os riscos de uma alta dependência de recursos externos, provenientes de organismos internacionais de cooperação e conservação ambiental, por parte do
CEUC, à época (Amazonas, 2013; RADAELLI & WITKOSKI, 2015).
Isto reflete ainda em uma baixa disponibilidade de efetivo técnico na
pasta ambiental. Atualmente, segundo relatos informais, os profissionais do
DEMUC são contratados comissionados ou bolsistas financiados por projetos
destes organismos internacionais, ou seja, não há posições que sejam ocupadas
por técnicos concursados, senão aqueles transferidos de outros setores do governo, o que aponta para uma extrema instabilidade institucional. A implementação efetiva das leis ambientais do estado, prevista de maneira técnicocientífica, portanto, ficam à mercê da superficialidade das medidas governamentais e a flutuação dos recursos externos.
Em articulação às reformas administrativas que desidrataram o setor
ambiental no estado, o poder executivo à época encaminhou à Assembleia
Legislativa do Estado do Amazonas - ALE-AM um projeto de lei de sua
elaboração que acabou sendo rapidamente aprovado e se tornou a Lei Ordinária N° 4.185/2015 que, a julgar pela ausência de celeridade dos órgãos federais de licenciamento implicando em prejuízos ao andamento dos processos
do Amazonas, transfere a competência primeira de licenciamento ambiental
ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM (AMAZONAS, 2015).
Tal resolução contém um grau de periculosidade em se tratando de
solicitações de exploração em territórios juridicamente estabelecidos como áreas
protegidas, nas quais o processo de impedimento das ações por parte da Funai
ou do Instituto Chico Mendes – ICMBio se tornariam minimamente dificultado. Além destes, as decisões do IPHAN e do Ibama seriam sobrepostas
pela decisão primeira do órgão de fiscalização ambiental do estado, que, ironicamente, é desprovido de recursos humanos e técnicos em quantidade adequada para ser o responsável majoritário dos licenciamentos, além de não possuir estrutura de gestão e fiscalização capilarizada pelas regiões interioranas do
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extenso estado do Amazonas. A lei se encontra interpelada pelo Ministério
Público Federal.
Os fatos por si só são graves, e se tornam ainda mais ao serem justapostos em um quebra-cabeça que gera a paisagem nublada de uma política
ambiental de Estado frágil, e que pode ser ainda mais fragilizada. O precedente para o surgimento de conflitos nesta situação política é grande, e cresce à
medida que garimpeiros e madeireiros, com interesses diretos na exploração
predatória dos bens naturais, realizam articulações com comerciantes e políticos locais. Os trabalhadores cooptados para prestarem serviços nestas cadeias
extrativas o fazem naturalizando sua lógica predatória a partir da impotência
causada pela falta de oportunidades e alternativas econômicas. Questionado
acerca de seu conhecimento sobre os rendimentos do garimpo e se ele já havia
visto esse ouro que é expropriado do Jandiatuba, um dos interlocutores Kambeba
respondeu de pronto:
Muita quantidade. Inclusive agora nesses daí [atuais garimpeiros em operação], a gente teve a abordagem quando
eles tavam fazendo a apuração do ouro e a gente via a
quantia assim, calculadamente assim, um quilo e meio, dois
quilo, em cada batida que eles chamam né, que eles trabalham, assim, 24h [de trabalho] eles fazem a busca do ouro.
Tive conversando com um garimpeiro que ele sempre se
deu aqui comigo né, sempre vinha aqui né, atrás de comprar galinha, ver se tinha alguma banana, alguma coisa pra
comprar... E aí em conversa eu sempre me informei né, [perguntei] ‘quanto vocês adquirem assim por mês?’, ele disse
‘olha, depende... De onde a gente acha mermo, a gente
adquire produção que dá pra suprir a necessidade da draga,
que é muita despesa, porque às vezes quebra peça né, tem
que mandar pedir [de fora do município] e aí tem que pagar os trabalhadores... Mas aí sobra! Sobra uma quantia...’,
ele só não fez dizer a quantia né, mas sobra uma quantia
sem dúvida deve ser grande né. (L. A. R., pescador Kambeba,
pesquisa de campo, 2016)
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A paisagem nublada das políticas públicas ambientais fragilizadas produz discursos de interesses economicistas dos bens naturais e abre margem
para flexibilizações que podem ser impactantes ambientalmente. Exemplo
disto é a rediscussão do Código de Mineração, datado de 1967, posto como
caráter de urgência no Congresso Nacional desde 2013. A ideia é que o texto
do Código seja atualizado no que estão denominando de “Novo Marco
Regulatório da Mineração”. As principais modificações propostas se dão no
âmbito dos procedimentos de concessão da exploração mineral, da criação do
órgão regulador Agência Nacional de Mineração (ANM) – em substituição
ao DNPM – e de ajustes da política fiscal de arrecadação do Estado a partir da
concessão da exploração.
O retorno deste tema à pauta tem motivações econômicas, mas também políticas à medida que o setor tem se articulado a partir de financiamento
de campanhas políticas de congressistas. No âmbito dos interesses econômicos, o objetivo fim e que dá mais força ao discurso do setor, é o fato da balança
comercial da mineração ter grande peso na conjuntura do superávit da balança
comercial nacional, superando sua média a partir de meados de 2009 e permanecendo acima desde então.
Estas questões estão mais relacionadas, obviamente, ao patamar mais
alto do setor mineral, que é gerido por grandes capitais nacionais e estrangeiros, e não está relacionado à realidade local a qual este trabalho se debruça.
Contudo, as alterações de dispositivos legais no Congresso nacional acabam
por afetar, em maior ou menor grau, os garimpeiros locais, menores, informais
e/ou ilegais.
Todo o exposto apresentado até aqui consiste em exemplificações de
um esquema explicativo apoiado na noção de ausência-presente do Estado.
Trata-se de situações que denotam desinteresses interessados, ou seja, as ausências interessadas das políticas ambientais. Estas se mostram voltadas para o
uso dos bens como recursos naturais numa lógica expropriadora, cujos efeitos
se fazem sentir no cotidiano dos Kambeba subjugados à ação de donos de
garimpo e madeireiros.
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Conflitos sociais
As escolhas teóricas que fiz no decorrer deste trabalho de pesquisa me
levaram optar pela descrição criteriosa e pormenorizada das ocorrências de conflito empiricamente observadas no Jandiatuba, que não correspondem aos exemplos relativos às situações teóricas pré-definidas e mecanicamente aplicadas.
Do meu ponto de vista, os antagonismos no Jandiatuba não devem ser
pensados como uma mera ilustração de noções teóricas, mesmo que essa não
tenha a pretensão de exemplificar e seja endossada usualmente pelo senso comum erudito. Assim, evitei caracterizá-los por meio da literatura sociológica
sobre os conflitos sociais, correndo o risco de naturalizá-los. Em verdade, o
rigor científico do trabalho descritivo tem o mérito de deixar fluir as situações
sociais da realidade, sem aprisioná-las na normatividade dos manuais como
um leito de Procusto, como nos ajuda a refletir Weber – embora, paradoxalmente, ele esteja formulando isso num trabalho de características manualescas51.
No caso do Jandiatuba, além dos conflitos envolvendo os outsiders
aqui designados como garimpeiros, há ainda os conflitos intra-comunidades,
envolvendo algumas das próprias famílias Kambeba, caracterizados sobretudo
por divergências de concepção acerca dos usos econômicos de lagos de pesca. O
zoneamento dos lagos e o acordo de pesca resultante disto, orientado por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA em 2008
e 2009, colaborou para maiores entendimentos entre as famílias e mitigação
de alguns conflitos internos a elas.
Para Bourdieu (2007), o lócus de conflito entre agentes sociais em
disputa por legitimidade – seja de ações, concepções, estilos de vida – está
referido ao que ele denomina de campo. Nestes termos, as disputas no rio
Jandiatuba se dão a partir do domínio por agentes que detém o controle da
extração do ouro, ou seja, sobre algum capital específico, seja econômico e/ou
político. Então, na interpretação de Bourdieu, o campo social é a soma do

51

Weber (2001).
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“campo de forças e campo de lutas”, e cada campo específico – o ambiental,
por exemplo – guarda relações correlativas com outros campos, ou seja, não há
a possibilidade de existir na sociedade um campo isolado: os campos possuem
dinâmicas internas próprias e ainda dinâmicas entre si que, por sua vez, dialogam com dinâmicas sociais amplificadas. Está-se diante de um conflito
socioambiental caracterizado pelo confronto de campos de força, nos quais se
interagem os componentes ambiental e social.
Ao contrário, na interpretação de Simmel (1983; 2013), os conflitos
sociais são representados como competição ou concorrência, levando sempre à
reconciliação. A relevância sociológica destes conflitos se encontra na necessidade de quantidades proporcionais de ações e sensações divergentes para que a
sociedade alcance determinadas configurações. Ele considera, portanto, que as
discordâncias não se apresentam como deficiências sociológicas, uma vez que
sociedades não são constituídas somente por forças sociais convergentes. Esta
posição positiva dos conflitos como essenciais à dinâmica da organização social
se opõe radicalmente à formulação de Bourdieu, e abre debate acerca da compreensão dos conflitos sociais.
Em virtude deste debate, nas situações empíricas referidas aos Kambeba
do Jandiatuba, optei por analisá-las como conflitos socioambientais, numa
perspectiva dinâmica e relacional.
Sobre a tipologia dos conflitos sociais
Num esforço analítico de apreciação da teoria sociológica, senti-me
levada a estabelecer uma interlocução crítica com o exercício de tipologias dos
conflitos sociais. Com base em Weber (2001), a reflexão e a construção de
tipos ideais não são de interesse final, e sim um meio de conhecimento da
realidade, acessada por meio da ciência empírica a qual a ciência social pretende praticar. Ressalta-se que o quadro conceitual gerado quando do uso desta
abordagem de compreensão da realidade não se confunde com um preceito
normativo, como se fosse um exemplo que deve caber de forma hermética e
forçada na realidade expressa.
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Depreendi das leituras de Santos (2007) que se pode estabelecer uma
classificação dos conflitos em latentes, manifestos e demais tipos expressos no
quadro 2. O autor entende como conflitos latentes as tensões que, por alguma
razão, são veladas por quaisquer dinâmicas sociopolíticas e são invisibilizados
em maior ou menor grau. Os conflitos manifestos são, por sua vez, os que
ganham um amplo reconhecimento social de quem o vivencia direta ou indiretamente e que, contudo, não detém força política suficiente para ser pautado
em espaços de reivindicação, mediação e resolução de conflitos. Em certa medida, são abafados no meio do processo.
Para além da reflexão de Santos (2007) e recorrendo a interpretação
de Little (2004), estabeleci dois novos tipos de conflitos. Um de caráter mais
geral, que pode ocorrer entre quaisquer outros graus de conflitos, que são os
conflitos intermitentes, expressos de maneira interrompida, cíclica ou
descontínua, conforme sazonalidade ou agenda política, por exemplo, e outro
de caráter mais intermediário de conflito que são os conflitos iminentes, caracterizados pelas tensões simbólicas de medos, aflições e constrangimentos.
Quadro 2 - Tipologia dos conflitos sociais

Fonte: Elaborado pela autora com contribuições de Santos (2007) e Little (2004).
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Consoante tal explicação, os conflitos podem apresentar estágios que
representem dois ou mais tipos destes elencados ao mesmo tempo; não é impedimento, por exemplo, que um conflito que se expresse de maneira intermitente possa também conter um grau de naturalização em si. Neste sentido,
cabe a relativização de que a presente tipologia de graus e expressões de conflitos não são fechadas e uníssonas, representando a totalidade da realidade. Pelo
contrário, são partes gerais, tipos-ideais, que podem explicar uma parcela dos
conflitos sociais, sejam eles ambientais ou não. Nesse sentido, não serve de
esquema em que se pode incluir a realidade de maneira exemplar (WEBER,
2001, p.140).
Conflitos socioambientais
Em se tratando de conflitos socioambientais, tal como a pesquisa aborda,
recorri a Zhouri & Laschefski (2014) apoiados em Acselrad (2004) que afirmam que o estímulo para a organização destes povos atingidos por impactos
indesejáveis se dá justamente a partir da divergência entre os sentidos atribuídos à natureza, que “comprometem a coexistência entre distintas práticas
socioespaciais” ou as territorialidades dos povos originários. Tais conflitos, inclusive, fazem emergir as contradições impostas aos atingidos que, sob maneira autoritária, não somente são excluídos dos processos como também devem
arcar com todo ônus resultante. Dentre eles, os que representam passivos
ambientais, tal como a poluição que se relata do rio Jandiatuba.
Estudar estes mesmos conflitos é [...], para os envolvidos
na busca de processos mais democráticos de ordenamento
do território, a ocasião de dar visibilidade, no debate sobre a
gestão das águas, dos solos, da biodiversidade e das
infraestruturas urbanas, aos distintos atores sociais que resistem aos processos de monopolização dos recursos
ambientais nas mãos de grandes interesses econômicos
(ACSELRAD, 2004, p. 10).
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Bensaïd (2017) utiliza a ideia de Harvey sobre a nova fase em que o
capitalismo se encontra que é caracterizada pela “acumulação por despossessão”
e afirma que esta é uma condição de sobrevivência do sistema, que vai além da
apropriação de meios de produção e forças produtivas e se estende ao que ele
denomina de “apropriação comercial da história cultural”, englobando especialmente o turismo e a pilhagem de patrimônios culturais. Segundo o autor,
essa ofensiva passa pela supressão dos direitos sociais e pela criminalização das
resistências sociais. O alerta que ele faz é relembrando os estudos de Marx
(1857-1858) sobre o furto de madeira: “por trás da aparência consensual dos
costumes, subsiste um antagonismo latente entre os direitos consuetudinários
dos dominantes e os dos dominados” (p. 63).
Historicamente, o rio Jandiatuba era descrito por naturalistas viajantes
e cronistas como uma região de incidência de bens naturais, como madeiras de
lei, que eram objeto de ação predatória constante por parte de intrusos que
mobilizavam força de trabalho indígena.
Retomando analiticamente a relação entre colonialidade e Estado, podese dizer que sob este pano de fundo de conflitos sociais, desvela-se o caráter
fantasmagórico deste Estado, que chamo de Estado espectral e é composto
pelas noções presença-ausente e ausência-presente, discutidas até aqui. Este
Estado espectral se mostra presente em determinados momentos e para certos
grupos sociais, e ausente para outros. É presente no diagnóstico, classificação e
valoração estigmatizantes do outro, e ausente no reconhecimento das diversas
outridades. É presente na expropriação de bens naturais e na imobilização da
força de trabalho indígena, e ausente na divisão dos ativos ambientais e econômicos conquistados unicamente pela força de trabalho, saberes e conhecimentos indígenas – colonos e missionários não conheceram as drogas do sertão,
nem saberiam se embrenhar na mata para o extrativismo. É presente na imposição de um modo de vida, de organização sociopolítica, língua, crença e símbolo à imagem e semelhança do colonizador, e ausente no reconhecimento dos
modos de vida, sociabilidades, línguas, cosmologias indígenas. Em síntese, um
Estado que é presente como operador da morte física, espiritual e cultural dos
indígenas, e ausente no diálogo e na audição das outridades.
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CAPÍTULO 3
CONHECER PARA RECONHECER: TERRITÓRIO E
DIREITOS GARANTIDOS COMO VIA PARA O
ECODESENVOLVIMENTO

Afirmamos que para nós, todas nossas histórias reais nos
dá segurança e direito sobre esta terra. Queremos respeito
e direito de sermos consultados e ouvidos, não vamos esperar a demarcação vir para ter direito a nossa terra, quem faz
a autodemarcação e diz que ela é nossa somos nós, porque
nela nascemos, vivemos e moramos, temos vínculo e conhecimentos muito fortes sobre tudo que nela existe [...]. O
governo tem o dever de respeitar e nos dar apoio nas nossas
decisões. (Trecho do Protocolo de Reconhecimento Étnico
do Povo Omágua-Kambeba)

Conhecer os povos indígenas e seus direitos originários é premissa para
que haja o devido reconhecimento, étnica e territorialmente. Como forma de
se fazerem conhecidos e reconhecidos em suas sociabilidades, organização política, lutas e reivindicações é que foi construído o Protocolo de Reconhecimento Étnico do Povo Omágua-Kambeba, registrado no excerto acima reproduzido52. Nele, constam as diversas demandas do movimento Kambeba, dentre elas a proposição de demarcação territorial – demonstrado a partir do mapa
que ilustra sua reivindicação de território Kambeba –, que garante as expressões de suas territorialidades específicas (ALMEIDA, 2008) e sua segurança

52

O documento completo pode ser acessado em https://drive.google.com/file/d/1JIHGky66c6PH_xaN3YsVBgmZ12Bvy4uO/
view.

113
VERMELHO QUE TE COBRE, AMARELO NOBRE

etnoambiental, nesta que é a região de origem deste povo e que, porém, não há
nenhuma instância jurídica que até o momento tenha procedido o reconhecimento de seu território. Não obstante, administrativamente, existe um processo tramitando na Funai para a solicitação de estudos de identificação da TI.
3.1 O interesse na demarcação de terras e a fragilidade das terras demarcadas
Anteriormente à Constituição de 1988, a lógica do Estado com relação aos indígenas era assimiladora, integradora, com vistas a torná-los sujeitos
de direito individual e juridicamente capazes de negociação. Era marcada por
um processo de aculturação produzindo, inclusive, confusão identitária ao
denominá-los de “silvícolas”, conforme demonstra o primeiro artigo do chamado Estatuto do Índio. Este corresponde à Lei n° 6.001/73, que “regula a
situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o
propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional.” (SOUZA FILHO, 2003). Segundo a formulação do autor, sob esta lógica de Estado, o genocídio dos indígenas teve seguimento a cada tentativa de integração dos povos, fazendo com que perdessem
não somente visibilidade, como suas próprias vidas.
No âmbito da Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, a participação dos movimentos indígenas organizados foi garantida. A Constituição
de 1988 estabeleceu os direitos coletivos e, embora de maneira tímida, reconhece o país como formado por uma diversidade étnica e cultural. Souza Filho
(2003) aponta este fato como positivo, mas o relativiza afirmando que: i)
embora as mudanças legais advindas com as constituições da década de 80 na
América Latina como um todo, no que tange à propriedade e território, permanece a dificuldade para que juízes e demais agentes interpretem as leis de
forma divergente dos interesses do instituto da propriedade privada ou do
direito patrimonial; ii) faz-se necessária a revisão do chamado Estatuto do
Índio – lei que segue a lógica individualista e assimilacionista dos direitos dos
povos – e afirma que houve discussões para tal, mobilizadas pelas organizações
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indígenas após a promulgação da Constituição, reformulando a lei e a denominando de Estatuto dos Povos Indígenas. Após diversas tentativas de aprovação no legislativo, o texto da lei permanece em tramitação, segundo o site do
Senado53.
A política indigenista oficial da Fundação Nacional do Índio – Funai
é dividida entre ações voltadas tanto para os povos contatados, como os de
recente contato e os povos isolados. Tal política é pautada a partir de princípios como o respeito a autodeterminação étnica, o da precaução54, o da garantia
pela posse de terras originalmente ocupadas e o da proteção ambiental destes
territórios – em geral, a partir da demarcação territorial e suas políticas inerentes (RIBEIRO & AMORIM, 2017). São considerados povos indígenas isolados os agrupamentos que fizeram a opção de não manter contato com a
população não-indígena, povos pertencentes a outros grupos étnicos ou com o
Estado, enquanto que os povos de recente contato se caracterizam como agrupamentos que, devido ao pouco histórico de contato, detém insuficiente conhecimento sobre a língua e organização da população não-indígena.
A demarcação das terras indígenas é apoiada pelo direito constitucional, previsto em seu Art. 231, que assegura os direitos originários sobre as
terras tradicionalmente ocupadas e a competência da União no processo de
demarcação, proteção e de fazer cumprir o respeito a seus bens.
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. (BRASIL, 1988)

Embora todas as fragilidades conjunturais, políticas ou institucionais
da Funai, o processo de demarcação das terras indígenas é visto pelo movimenPLS 169/2016. Disponível em http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125563. Acesso em 06/
10/2019. Registra-se que o último local de apreciação no Senado refere-se à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania em 14/02/2019.
54
Princípio conhecido da área do direito ambiental que tem sua aplicação requerida em casos de incertezas científicas
acerca dos impactos socioambientais de uma ação. O princípio é acionado uma vez que a incerteza científica não deve
ser utilizada como motivação para postergar medidas de prevenção de danos (MACHADO, 2004).
53
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to indígena como importante e segura garantia de proteção sociocultural e
ambiental. Isto se dá a partir do entendimento de que, sendo detentores da
documentação jurídico-institucional da posse coletiva das terras, os processos
de autofiscalização e autoproteção do território pelas aldeias são mais eficientes diante do trânsito de invasores.
Os relatos dos Kambeba do rio Jandiatuba, em torno destas questões,
apresentam a posição de enfrentamento com que os agentes invasores se apresentam aos indígenas quando estes solicitam a saída daqueles de seus territórios. As respostas em justificativa à presença e uso dos bens naturais desta localidade fazem referência à inexistência de proprietários individuais ou a condição de serem terras públicas. Acerca do entendimento do que seriam as “terras
da União” que eles têm conhecimento,
A madeira começou que se descuidavam, descuidavam, aí
inventaram da tal de terra da união. Quando eles inventaram, até foi o tempo que o S* foi prefeito aqui em SPO, aí ele
que inventou esse negócio de terra da união, aí faziam aqueles mutirão de motosserra. Terra da união é que todo mundo mete a mão. Era isso que falavam. Aí eles se danaram,
desbulhou e todo mundo meteu a mão mermo, pessoal entraram. E de lá não parou mais não, é todo tempo. Trabalham muito por aí. Aí pra dentro tem muito nos
afluentezinho, no rio mesmo. Ninguém não cuida aqui, ninguém não repara nada não. (B. R. A., agricultor Kambeba,
pesquisa de campo, 2016, grifos nossos).

Uma das assimetrias de interesses que podemos destacar entre os agentes sociais envolvidos são as diferentes concepções e interpretações que estes
conferem a um determinado espaço territorial, o rio Jandiatuba, e aos bens
naturais ali dispostos. Utilizando as categorias de direito de propriedade envolvidos em relação ao manejo dos recursos de propriedade comum a partir de
Feeny et al (1990), podemos inferir de forma relacional que, enquanto os
indígenas moradores da calha do rio o veem como “propriedade comunal”,
agentes externos que trabalham na extração do ouro ou na pesca ilegal o veem
como “propriedade de livre acesso”. O poder público municipal, por sua vez, o
vê como “propriedade estatal”, passível de licença de operação e uso para os
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agentes que a solicitarem. Tem-se formado, assim, um cenário de repetidos
ataques aos direitos constitucionais dos povos indígenas ali estabelecidos, não
consultados em nenhuma instância, formal ou informalmente, acerca do
intrusamento das atividades garimpeiras. Consoante a argumentação dos autores mencionados, foi possível a elaboração do quadro síntese abaixo apresentado.
Quadro 3 - Manejo dos bens naturais conforme modalidades de propriedade

Fonte: Feeny et al (1990).
Org.: Radaelli, 2018.

O fato de veios hídricos serem de propriedade e gestão da União traz
confusões e sobreposições de tomadas de decisão quanto ao uso efetivo destes
recursos, o que pode resultar nas assimetrias de poder e conflitos entre os
agentes sociais envolvidos, sobretudo em se tratando de sujeitos de direitos
coletivos como povos originários. Na interpretação de juristas, esta dimensão
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está intimamente ligada à formação do Estado moderno, que constituiu e é
defensor do individualismo jurídico, pautado na propriedade privada e nos
contratos estabelecidos entre indivíduos, o que vai na contramão da concepção
de direitos coletivos, este sim adequado à realidade dos povos indígenas (SOUZA FILHO, 2003). Centra-se nesta questão a demarcação do território para
que sejam plenamente reconhecidos e garantidos os direitos coletivos dos povos originários, tal como os Kambeba do rio Jandiatuba.
Um exemplo desta tentativa de não-reconhecimento de direitos coletivos foi a discussão do chamado “marco temporal das terras indígenas”, suscitado após os recursos apresentados por recorrentes aos processos de territorialização das terras Raposa Serra do Sol (RR), em 2009, e Guarani-Kaiowá
(MT), em 2014, junto ao Supremo Tribunal Federal. Após estes dois casos
emblemáticos, a discussão do marco temporal retornou à tona na discussão dos
processos que envolvem a demarcação de outras três TIs. Em cada um dos
casos, a Frente Parlamentar da Agropecuária – FPA foi ganhando peso e força
política para influenciar as discussões no Supremo. Ela representa, juntamente com os grandes grupos mineradores, o núcleo duro dos responsáveis pelas
maiores ofensivas aos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais
dos últimos anos55.
Popularmente conhecida como bancada ruralista, a FPA é
institucionalmente composta por 15 parlamentares que assumem cargos internos de presidência, vice-presidência, secretaria e coordenações temáticas,
mas que é capaz de reunir 207 parlamentares que direta ou indiretamente se
relacionam com o tema e colaboram com a organização política no cerne do
Congresso. Segundo o sítio da bancada56, seu objetivo é ampliar as políticas
públicas para o desenvolvimento do agronegócio nacional, tendo como priori-

"Bancada ruralista já propôs 25 Projetos de Lei que ameaçam demarcação de terras indígenas e quilombolas",
disponível em https://deolhonosruralistas.com.br/2017/09/11/bancada-ruralista-ja-propos-25-projetos-de-lei-queameacam-demarcacao-de-terras-indigenas-e-quilombolas/; "Projeto ruralista que altera Estatuto do Índio e cria lei
antidemarcação pode ser votado na Câmara" https://www.cimi.org.br/2018/05/projeto-ruralista-que-altera-estatutodo-indio-e-cria-lei-antidemarcacao-pode-ser-votado-na-camara/.
56
http://www.fpagropecuaria.org.br/, acessado em 18 de janeiro de 2018.
55
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dades a “modernização” das legislações trabalhista, fundiária e tributária, além
da “regulamentação da questão de terras indígenas e áreas de quilombolas,
para garantir a segurança jurídica necessária à competitividade do setor.” Além
de deixar claros seus objetivos políticos em prol de seu campo, afirma-se como
“exemplo de grupo de interesse e de pressão bem-sucedido” sendo o “mais
influente nas discussões, articulações e negociações”.
Embora a FPA esteja indiretamente ligada aos setores políticos da mineração ou garimpagem, sua atuação incisiva em torno dos objetivos economicistas
do setor a que está a serviço beneficia os demais que percebem toda e qualquer
racionalidade diferente da hegemônica – tal como a dos povos indígenas – como
entraves ao desenvolvimento ou “muita terra para pouco ‘índio’”.
Uma das expressões máximas dos riscos destas articulações em favor do
grande negócio, do capital transnacional e daquilo que a FPA chama de “regulamentação” das terras tradicionalmente ocupadas, é a proposta de emenda
constitucional PEC 215/2000. Esta proposta altera a esfera de competência
para a demarcação dos territórios: transferir a responsabilidade das discussões,
homologações e decretos de demarcação do poder executivo, como é realizado
atualmente, para o poder legislativo. Ou seja, o Congresso Nacional passaria a
ser o ente decisivo para aprovar ou reprovar pedidos de demarcações, bem
como alterar em delimitação ou categoria os atuais territórios já demarcados.
Ora, se os maiores grupos políticos organizados são explicitamente
contrários aos direitos coletivos de indígenas, quilombolas e demais povos e
comunidades tradicionais, fica evidente a gravidade caso esta proposta de emenda
venha a ser aprovada. Os interesses econômicos por tais territórios prevalecerão
ferindo a autonomia territorial e política dos povos e violando convenções internacionais que garantem seus direitos, das quais o Brasil é signatário, tal
como a 169 da OIT. Portanto, o cenário é, no mínimo, alarmante para os
povos indígenas, bem como para os movimentos sociais e ambientalistas. De
um lado, diversas articulações institucionais para desidratar e desmantelar os
órgãos públicos responsáveis pela democratização do acesso à terra e pela defesa dos direitos de minorias socioambientais, como Funai e Incra – que já fun-
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cionavam a duras penas57. De outro lado, o grande capital avança sobre as
terras tradicionalmente ocupadas conforme seus interesses exploratórios, cometendo violações aos direitos humanos.
Tal influência que a FPA tem pode ser confirmada quando se compara a celeridade dos processos que envolvam as referidas “regulamentações” quanto
a terras indígenas e quilombolas. A respeito das terras indígenas, o principal
argumento impetrado é o da temporalidade da ocupação das terras, a qual
deve se guiar pela data de 05 de outubro de 1988, de promulgação da Constituição Federal. Este argumento corresponde a um dos quatro critérios criados pelo Supremo (2009) para reconhecer determinada localidade como terra
indígena, e categoriza como terra indígena as que tiveram efetiva ocupação
pelos povos na data da promulgação da Constituição, não se caracterizando
como tais as terras demarcadas após este marco temporal.
A dúvida constitucional deste critério é explícita ao deparar com os
parágrafos primeiro, segundo e quarto do Art. 231 da Constituição, os quais
deixam claro a habitação em caráter permanente, porém sem referência a uma
data de marco,
Art. 231. § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente,
as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a
seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes. [...]
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. (BRASIL, 1988)
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Dentre as articulações, estão a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI para investigar as atuações da Funai e do Incra
na demarcação de terras de povos. O relator da CPI é o deputado Nilson Leitão (PSDB-MT) que compõe o grupo
político da Frente Parlamentar da Agropecuária. O texto evidencia a investigação de servidores públicos, lideranças
sociais e antropólogos.
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A imprecisão deste argumento como um dos critérios de caracterização de uma terra indígena envolve, ainda, o fato de não considerar as históricas
e recorrentes expulsões dos povos de suas terras por interesses privados ou
públicos quando se referem a grandes obras de infraestrutura que necessitam
“passar” pelas terras indígenas. Exemplos disto, dentre tantos, são a BR-17458
e a UHE de Balbina invadindo o território dos Waimiri-Atroari, conforme
discute Schwade (2012)59, a remoção dos Panará para a construção da BR163, que liga Cuiabá a Santarém, e a expulsão dos Pataxó Hãhãhãe de suas
terras na Bahia pela elite produtora de cacau, como relata Souza Filho (2003).
A respeito disso, Pegorari (2017) e Viegas (2017) colaboram apontando outros aspectos necessários de consideração, mas que a decisão os tornou
irrelevantes,
A verdade é que o estabelecimento arbitrário da referida
data carrega o vício da anti-historicidade, ignorando o passado indigenista brasileiro e o caráter originário de seus
direitos, assim como o histórico compartilhado das graves
violações dos direitos humanos desses povos por parte de
particulares e do próprio Estado (PEGORARI, 2017).
A interpretação que estabelece a promulgação da Constituição de 1988 como limite temporal para estagnação dos
espaços territoriais destinados aos povos indígenas
desconsidera o efeito que a própria inovação normativa trouxe a essas comunidades a partir de suas mobilizações antes
da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e da Convenção 169/OIT (VIEGAS, 2017).

Os múltiplos interesses por parte do grupo étnico para a demarcação
legal do território se centram em questões identitárias e de reafirmação. Contudo, face à constante ameaça exógena aos bens naturais de uso comum ali
dispostos, e simbolicamente à sua cultura, a discussão da demarcação envolve
também questões acerca da segurança ambiental, étnica e cultural dos povos, e
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Rodovia que liga Manaus à Boa Vista, Roraima.
Ver também documento do Comitê Estadual de Direito à Verdade, à Memória e à Justiça do Amazonas (2014).
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o interesse pela tutela do Estado como meio de garantir a defesa de seu território. Ainda que esta tutela seja complexa, ela exerce uma função regularizadora
e de mediação intercultural e política (OLIVEIRA, 2004) e é, por vezes,
dispensável aos olhos dos Kambeba, que acreditam que “a Funai não faz nada
por nós”.
Tanto ficava bom pra nós, como pra eles [munícipes] também porque a gente tá preservando. A gente mora aqui há
muito tempo. Eu falo pra meus filhos plantarem... Eu não
vou mais sair daqui porque já tô com essa idade, né, então
eles tem que plantar. Mandioca, fruta... Fazerem um sítio.
Porque nós não tem terra lá fora [município], só temos aqui
mesmo. (B. R. A., agricultor Kambeba, pesquisa de campo,
2016).

Para Oliveira (2004), enquanto os territórios são inerentes a cada cultura, a territorialização é um processo social desencadeado pela instância política, sendo um movimento pelo qual comunidades indígenas se transformam
em coletivos organizados, dotados de identidade própria, operando mecanismos de representatividade e organização social e ressignificando suas culturas
– inclusive suas relações com o meio ambiente. Embora seja desencadeado
pela instância política, o autor faz a ressalva de que o processo “não deve jamais
ser entendido como de mão única, dirigido externamente e homogeneizador”,
uma vez que tem caráter dialético, pois os grupos se apropriam do processo de
acordo com seus interesses e crenças prioritários.
As territorialidades específicas que Almeida (2012) traz à discussão, por
contemplar pluralidades étnicas, são relevantes para a compreensão sociológica
do que se infere como terras tradicionalmente ocupadas, quais sejam: terras indígenas, terras de quilombos, “castanhais do povo”, “comunidades de fundo e
feichos de pasto”, comunidades ribeirinhas e babaçuais livres, por exemplo.
Ou seja, terras “controladas de modo efetivo pelas suas respectivas comunidades ou pelas formas organizativas que lhes correspondem”, como movimentos,
associações, cooperativas ou sindicatos. Almeida faz esta discussão no âmbito
dos interesses e efeitos sociais do processo galopante de concentração fundiária
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na Amazônia, considerando os direitos territoriais de povos e comunidades
tradicionais e as pressões advindas de interesses que gravitam em torno do
mercado especulativo de terras.
O autor afirma que este cenário tem afetado de maneira profunda a
consolidação das formas diferenciadas de territorialidades específicas, mas os
efeitos ainda não podem ser estimados com profundidade. Uma possível saída
para esta armadilha, a seu ver, é o emergir de formas organizativas mais autônomas e interligadas, apoiadas em mobilizações que denunciem a limitação do
Estado na aplicação das normas jurídicas e, ao mesmo tempo, visualizem instrumentos políticos que assegurem os direitos territoriais que historicamente
tem sido usurpados, contudo escapando do risco da tutela – o que pode limitar e/ou abafar a autonomia dos grupos na gestão de seus territórios. Pode-se
perceber que a saída apontada por Almeida (2012) se aproxima da noção de
territorialização de Oliveira (2004) que, dialeticamente, age como construtora
e afirmadora da identidade étnica individualizada de uma determinada comunidade.
Para Oliveira (2004), os processos identitários devem ser visualizados
em contextos específicos e compreendidos como atos políticos. Os movimentos de reconhecimento intra e inter-étnicos foram acompanhados pelo reconhecimento destes pelas políticas de Estado que, desde a promulgação da
Constituição de 1988, garantem direitos originários antes renegados ou relevados. Além disso, promoveram o acesso a bens e serviços básicos considerando
suas especificidades e ampliando sua renda para uma maior possibilidade de
manutenção das formas de reprodução da vida social e de sua própria existência. Neste repertório de direitos, encontram-se os relacionados a seus territórios e os bens naturais dispostos neles, garantindo a manifestação de suas
territorialidades.
Contudo, a reivindicação territorial passa a não mais ser ouvida pelo
Estado à medida que a área originária em questão apresenta interesses econômicos maiores e pressões políticas institucionais (SOUZA FILHO, 2003)
para se fazer valer o uso econômico e especulativo destas terras. Isto torna de
difícil garantia a aplicação desta legislação. O aparente (ou suposto) desinte-
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resse do Estado em solucionar certas questões envolvendo os direitos coletivos
indígenas nos apresenta como sendo composto por interesses explícitos e
direcionados, que expressam a concentração de forças político-econômicas. Esta
seria uma das faces do que designo como ausência-presente do Estado.
Neste contexto de luta por reconhecimento e pelos direitos originários, inclui-se a variável não menos importante, e possível catalizadora de conflitos socioambientais, que é a atividade garimpeira na calha do rio Jandiatuba.
Ela se configura como radicalmente contrária para a vida ribeirinha não somente das comunidades Kambeba ali localizadas, como também de comunidades Tikuna vizinhas, localizadas próximas da foz do Jandiatuba, no território demarcado da TI Nova Esperança, homologada em 2004.
Seja por ter uma diferente concepção de propriedade ou por conivência à medida que a exploração lhe beneficia de diversas maneiras, o poder
público municipal, articulado com o estadual, vale-se do baixo nível de capital
político na mobilização coletiva das comunidades afetadas pela garimpagem.
Esta tem ainda como amparo a institucionalização de medidas que fomentam
este tipo de atividade econômica, tal como a lei de licenciamento citada anteriormente, com base no progresso econômico que ela proporciona, bandeira
levantada pelos últimos governos do estado do Amazonas. Resultantes deste
processo, os conflitos socioambientais podem ser pensados como reflexo desta
ausência-presente do Estado, marcada por (des)interesses.
Dois dos reflexos desta conjuntura de ausência-presente do Estado conforme os interesses dos grupos políticos no poder são, por um lado, a dificuldade e burocracia de demarcação de terras indígenas e, por outro, os recentes
movimentos de desidratação da Funai, que já dispunha de um quadro técnico
e orçamentário bastante limitado. O ato da demarcação de território tradicionalmente ocupado por povos indígenas contatados é garantido pelo Decreto
n° 1775/96 e de competência do poder executivo. Uma das ilustrações desta
burocracia estaria nas etapas de tramitação dos processos de reconhecimento
das Terras Indígenas: 1 estudos de identificação e delimitação, realizados por
corpo técnico para estudo antropológico; 2 registro do contraditório adminis-

124
Aline Radaelli

trativo60; 3 declaração dos limites territoriais; 4 demarcação física; 5 levantamento fundiário e cadastro dos ocupantes não-indígenas; 6 homologação da
demarcação; 7 deslocamento e reassentamento dos ocupantes não-indígena,
podendo inferir em indenização e/ou desapropriação; 8 registro da terra indígena na Secretária de Patrimônio da União; e 9 interdição da área para proteção étnico-territorial.
O trajeto institucional para realização de cada uma das etapas
supracitadas é longo e tortuoso, envolvendo diversas instâncias do poder público federal e, em muitos casos, mais de uma instituição. De acordo com a
Funai, em situações como de conflitos internos irreversíveis, impactos de grandes empreendimentos ou eventuais impossibilidades técnicas de reconhecimento do território tradicionalmente ocupado, o órgão age conforme o previsto na Lei 6.001/73 e reconhece o direito territorial das comunidades na categoria de Reserva Indígena. O órgão classifica estas situações como “casos extraordinários”, contudo a realidade nos aponta que não são tão extraordinários
assim e dificilmente é conquistada a categorização de Reserva Indígena.
A baixa celeridade dos processos, para além das diversas instâncias envolvidas e a burocracia do Estado, é influenciada pelos diversos (des)interesses
fundiários nas localidades que tem a demarcação exigida pelos povos. Sobretudo quando esta localidade possui recursos naturais ou localização estratégica
para a exploração ou especulação do grande capital. A respeito disso e em
crítica à política indigenista do Estado, Ribeiro (1962) apud Davis (1978)
defende que algumas pressões econômicas são tão contundentes que até mesmo o destino dos mais isolados territórios indígenas pode ser determinado por
pequenas alterações na sociedade brasileira ou flutuações de mercado na economia. As diversas fases da economia da borracha na Amazônia brasileira consistem em exemplos a serem levados em conta.
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Segundo Di Pietro (2012), o princípio garante que a outra parte possa ser ouvida e ter direito de resposta quando
uma das par tes alega ou protesta algo. Disto resulta o caráter dialético do processo, caminhando com diversas
contrariedades ao longo do mesmo.
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Muito mais do que as garantias da lei, é a falta de interesse
econômico que garante ao índio a posse do nicho em que
vive. A descoberta de qualquer coisa que possa ser explorada é sinônimo do dia do juízo final para os índios, que são
pressionados a abandonar suas terras, ou chacinados dentro delas. E as descobertas econômicas não precisam ser
excepcionais para que os índios sejam saqueados (RIBEIRO, 1962 apud DAVIS, 1978, p. 41).

Ao ser questionado acerca do futuro esperado por ele com relação ao
território das comunidades Kambeba no rio Jandiatuba, o interlocutor, ao passo que é otimista, também relativiza o otimismo trazendo a realidade da luta
pela demarcação para a garantia da segurança territorial. Ressalta-se nesta fala
uma solidariedade interétnica e o efeito da experiência de demarcação de um
povo vizinho, os Tikuna.
Acredito e vou continuar acreditando primeiro na nossa
demarcação, e pro futuro ensinando as crianças e jovens
como se trabalha na biodiversidade, na roça. Esse é nosso
modo de viver e de ver as coisas. A partir do momento que
eu entrei na luta, eu vou lutar até morrer. Falo isso pra
mulher e pros filhos. Não perco a esperança e não vou perder. Os parentes Tikuna dizem assim ‘vocês sabem quanto
tempo nós lutamos pra conseguir a demarcação das nossas
terras? Vinte anos! Lutando, indo em Brasília, brigando
mesmo pra nós conseguir’. Então tenho colocado isso, nós
ainda estamos no início ainda! Eles [Tikuna] brigaram vinte anos, quem sabe nós não vamos ter que brigar trinta
[anos] pra chegar? Então vamos lutar, nós não vamos deixar isso desvanecer do que já começamos. Daqui pra frente
é se organizar mais. A luta é essa. (L. A. R., pescador
Kambeba, pesquisa de campo, 2016).

Em concomitância com este processo de demarcação, usualmente longo que pode durar décadas, surge o agravante das forças políticas que desarticulam o órgão indigenista por meio de uma alegada escassez de recursos orçamentários e técnicos para apoio na gestão das já existentes terras indígenas.
Simultaneamente, afeta o atendimento das demandas cada vez mais crescentes
de demarcação de terras, visto a força dos movimentos sociais indígenas de

126
Aline Radaelli

auto reconhecimento e luta pelos direitos originários, inclusive a terra. Tratase de uma política deliberada de contingenciamento e corte de recursos.
Segundo Ribeiro & Amorim (2017), este atual corte de recursos especificamente das Frentes de Proteção Etnoambiental – FPEs da Funai foi de
17% em relação a 2009. Em dados levantados pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos - Inesc61, o corte do orçamento da Funai para despesas discricionárias foi de 54,8%. Para além destes contingenciamentos, houve corte nos
recursos humanos atingindo quase 20% de cargos comissionados. Os autores
apontam que para as FPEs, a relação de recursos humanos disponíveis é de um
servidor para cada 300 mil hectares de terras indígenas. Por conta destas limitações, oito das vinte e sete Bases de Proteção Etnoambiental, localizadas estrategicamente em pontos da Amazônia Legal, encontram-se desativadas. Sublinho que as FPEs da Funai, que são ligadas diretamente à presidência do
órgão, atuam junto aos “índios isolados” e de recente contato por meio de
preceitos legais que impõem à Funai o dever de proteger, sem necessariamente
contatar tais grupos, preservando sua cultura e respeitando sua autonomia. No
Amazonas, existem 6 destas Frentes.
Dentre estas bases desativadas, encontra-se a do rio Jandiatuba, localizada na porção interior da TI Vale do Javari. Segundo os Kambeba participantes da pesquisa, tal base se encontra paralisada desde 2008 e poderia ter
sido uma importante ferramenta, ainda que simbólica, para desencorajar os
invasores e suas atividades garimpeiras caso estivesse em funcionamento e com
servidores em postos de vigilância.
Em dezembro de 2018, uma decisão liminar concedida em ação civil
pública ajuizada pelo MPF, determinou a apresentação de cronograma de atuação por parte da Funai no prazo de 90 dias. Na ação civil pública, que segue
tramitando na 1ª Vara Federal no Amazonas sob o nº 00424982.2018.4.013200, o MPF argumenta que a crise financeira não pode ser
justificativa para omissão da União na proteção dos “indígenas isolados” e de
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http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2017/maio/politica-anti-indigena-avanca-funai-tem-corte-de-mais-de50-no-orcamento.
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recente contato. Estas informações coadunam com o que foi noticiado em
periódico de circulação regional no final de 2018.
Na ação civil pública, o MPF destaca, entre as bases da
Funai que atuam com os índios isolados, a do rio Jandiatuba,
vinculada à FPE Vale do Javari. A região em que está localizada é a que concentra a maior quantidade de índios isolados reconhecida pela própria Funai. Segundo o MPF, a
base do rio Jandiatuba foi fechada em 2014 e teve a reconstrução iniciada no fim de 2017. Uma das consequências
mais graves do fechamento e desestruturação da base do
Jandiatuba, aponta o MPF, foi a proliferação do garimpo
ilegal com o aumento da atuação de garimpeiros. Até 2014,
os registros da Funai somente indicavam a presença de
balsas e dragas de garimpo a considerável distância abaixo
da base do Jandiatuba. Após o fechamento, não só elas
‘subiram o rio’ em direção à base e à TI Vale do Javari como,
com frequência e intensidade muito maiores, ultrapassaram a área de proteção e ingressaram na TI, como demonstra relato contido em documento da Funai. (Cf. “Bases de
proteção a índios terão reforço” do periódico Diário do
Amazonas, 22 de dezembro de 2018)

Embora não estejam na interlocução estabelecida entre a pesquisadora
e os Kambeba, há indagações que surgiram na relação de pesquisa relativas à
ausência de perspectiva para a ação demarcatória por parte dos órgãos oficiais
competentes. Sobretudo diante dos obstáculos financeiros, técnicos, burocráticos e de interesses difusos, poderíamos pensar por contraste uma possibilidade a garantia da demarcação territorial e da defesa étnica através do processo de
autodemarcação dos Kambeba? Pensando a partir dos direitos constitucionais,
esta possibilidade pode não representar a melhor das opções, porquanto estes
preveem uma ação efetiva do Estado para fins de demarcação, ou seja, trata-se
de um Estado presente. Mas em que medida o “direito moderno” representa
efetivamente a cultura e os interesses dos povos indígenas, uma vez que o
Estado se mostra ausente? E se considerarmos então que ele não representa ou
representa parcamente os interesses indígenas, por qual razão não seria possível legitimar os movimentos de autodeterminação e autodemarcação territorial?
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Neste sentido, Neves (2003) menciona um caso de autodemarcação da
etnia Kulina na região do Alto Rio Purus, no estado do Acre, como uma das
primeiras iniciativas para tal cumprimento de uma reivindicação que perdurava por anos. Diante das ambiguidades legais, desinteresses, burocracias e
inoperâncias por parte do Estado e sua obrigação constitucional de reconhecimento, os índios Kulina assumiram a função instalando placas e marcos que
indicavam os limites da terra. Ainda que estes instrumentos de sinalização
estivessem fora dos padrões oficiais expedidos pela Funai e governo federal,
segundo o autor, eles serviram para afirmação territorial e afugentaram os intrusos que frequentemente invadiam a área. O exemplo dos Kulina do Alto
Purus relatada na assembleia geral do povo, em 1990, inspirou os Kulina do
Rio Juruá, Amazonas, a fazerem o mesmo. Ainda que as terras dos Kulina do
Rio Juruá estivessem delimitadas em 1988, não havia previsão de demarcação
e a área era invadida com constância por madeireiros, pescadores e seringalistas62 que não a reconheciam como território indígena.
Além de incentivarem seus parentes de outras aldeias, os Kulina influenciaram o mesmo movimento por parte dos Kanamari e dos Deni, seus povos
vizinhos, além de outras autodemarcações por diversas regiões do país. No caso
dos Deni e Kanamari, os procedimentos de demarcação foram os mesmos dos
Kulina, de abrir caminhos na mata ao passo que estacas de madeira iam sendo
plantadas para delimitar as terras. Neves (2003) afirma que o desfecho foi o
reconhecimento e a legitimação, através de relatório antropológico, daqueles
limites que a autodemarcação promovida pelos Kanamari estabeleceu.
Para além da importância do protagonismo dos próprios indígenas
interessados na demarcação e o “fazer justiça com as próprias mãos”, a
autodemarcação como ato é também uma estratégia política como que para
chamar atenção e obrigar o Estado a cumprir sua parte no processo de reconhecimento de seus direitos territoriais originários. Tem-se uma situação de
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Diferentemente do seringueiro, que é o trabalhador extrativista tradicional autônomo, a pessoa do seringalista
representa a figura de um proprietário de terras (a história mostra que muitas delas controladas sem titulação ou
adquiridas por processos de grilagem) que controla a produção e comercialização do látex da borracha produzido nos
seringais amazônicos.
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presença-ausente do Estado, mas sua presença só se faria sentida a partir da ação
indígena de autodemarcação.
No caso dos Kambeba do Jandiatuba, o órgão indigenista tem conhecimento e identifica aquelas comunidades como Kambeba, contudo alega que
não dispõe de recursos para solicitar o início das etapas de demarcação, a começar
pelos estudos técnicos-antropológicos. Isto confirma as falas de dois dos Kambeba
participantes da pesquisa acessados no decorrer do trabalho de campo:
Eu já procurei resposta deles lá [Funai] que não vai ter
medição. A Funai nunca veio, promete de vir, mas não vem.
A gente só é identificado como Kambeba. (L. E. A, pescador Kambeba, pesquisa de campo, 2016).
A nossa dificuldade, eu tenho visto assim, pelos nossos representantes legais. Porque nós aqui a gente tá lutando,
não perder esperança de que um dia pode ser demarcada, e
dentro disso a gente não quer elevar o conhecimento ‘ah a
Funai é órgão que demarca terra’, mas a gente já teve informação de que quem demarca terra são as próprias comunidade né, elas que tem que ver onde é, o que querem, o que
fazem ali dentro pra poder ser demarcado. Então o que vejo
é isso. Falta mais pra ser demarcado, a gente se integrar, os
moradores se aproximarem, pra que a gente possa trabalhar mais unidos e possa acontecer a demarcação. A dificuldade pra demarcar é isso e por ter poucas famílias aqui.
Porque digamos assim, aqui tá registrado como comunidade, mas são quatro [famílias] aqui, quatro no Bacaba, e
uma no Pinã. (L. A. R., pescador Kambeba, pesquisa de
campo, 2016)

Os Kambeba reconhecem as experiências de autodemarcação de outros povos indígenas, e expressam, neste aspecto, suas próprias limitações face
a este tipo de ação.
A demarcação territorial em que o Estado se exime de realizar denota
a fragilidade da segurança étnica e ambiental não só dos Kambeba mas também de indígenas de diversas localidades na Amazônia. Porém, esta insegurança se dá mesmo entre os povos que estão garantidos territorialmente em
suas terras demarcadas, como o caso do Vale do Javari, mas estão sujeitos a
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ações de intrusamento. Em virtude disto surge o questionamento: em que
medida a demarcação da terra, e consequentemente as políticas de proteção ou
tutela por parte do órgão indigenista do Estado, é garantia de autonomia,
segurança e autodeterminação das etnias?
Contudo, há a ressalva dos riscos inerentes à condição de tutela jurídica das terras indígenas, por ser caracterizada pelo ideal de proteção que contém uma ambiguidade entre a imposição de proteção a quem é visto como
mais frágil – ou seja, sob um olhar hierarquizante de forças e capacidades –, e
a submissão ao Estado, que se encarrega de representar ou encobrir o tutelado
(ALMEIDA, 2012).
Arisi & Milanez (2017) apontam parte dessas fragilidades
problematizando, sobretudo, o papel da Funai como órgão tutelar no âmbito
das relações interétnicas no interior da TI. A Funai declara como “conflitos
históricos” as relações entre os Matis e os Korubo com fundamento em antagonismos sociais que envolveram mortes de indígenas de ambos os povos. As
mobilizações indígenas, por sua vez, desvelam que as violências em ações de
contato e pós primeiros contatos, praticadas nas últimas quatro décadas, tem
muita influência na atual situação de fragilidade da TI Vale do Javari. Segundo os autores, especificamente os Matis estariam passando por um “processo
de descolonização da relação com o Estado nacional”.
Para além das ações de contato com povos considerados isolados, o
órgão indigenista releva o fato de que as relações entre ambas as etnias, e delas
com as demais residentes da TI, foram estabelecidas em razão de intrusamentos
do território. Estes instrusamentos sendo muitas vezes perpetrado pelo próprio Estado e seus interesses, como o caso da Petrobras realizando pesquisas de
exploração de petróleo na região na década de 70.
Se entre os Matis e os Korubo a relação se estabelece, também, em razão dos interesses do Estado em projetos de
infraestrutura, como a prospecção de petróleo, na demarcação da terra e a invasão de pescadores e madeireiros, por
falta de fiscalização da terra indígena, assim como pela disputa intensificada pelos materiais e objetos disponibilizados pela Funai e pelas relações dos Matis com os agentes
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do Estado, é surpreendente que, em certo momento, o Estado “desapareça”, como por um passe de mágica, da relação histórica com os povos que vivem no Vale do Javari.
(ARISI & MILANEZ, 2017).

Em contraponto a essa argumentação, o trabalho de pesquisa que realizo enfatiza a ausência-presente do Estado, e não exatamente seu “desaparecimento”. Nesse sentido, os povos indígenas mantêm constantes e diferenciados
planos de interlocução com o órgão indigenista, haja vista, por exemplo, suas
cartas-denúncia e relatos acerca das ações ilegais de garimpo no Alto Solimões.
Guardadas as proporções, podemos estabelecer analogia à relação entre
os Kambeba e os Tikuna do baixo rio Jandiatuba, que, a despeito de eventuais
divergências interétnicas, estabelecem laços cooperativos frente a invasão de
seus territórios por parte dos garimpeiros à procura do ouro do Jandiatuba.
Assim como a TI Vale do Javari, no alto Jandiatuba, a TI Nova Esperança dos
Tikuna, no baixo Jandiatuba, é devidamente demarcada, e ainda assim passa
por sucessivas invasões. Entre tais TI, constata-se um espaço físico que corresponde a um “vazio jurídico-territorial”, que é o da não demarcação do território Kambeba, localizado no médio Jandiatuba. A Figura 17, que ilustra a
atual situação fundiárias da região da tríplice fronteira, corroboram, de certo
modo, com a expressão do “vazio” onde se encontram as comunidades Kambeba,
localizadas em terras de “florestas não destinadas de domínio federal”.
Para os Kambeba, a terra indígena que reivindicam deve ser reconhecida
e juridicamente delimitada segundo o georreferenciamento que consta no Protocolo de Reconhecimento Étnico do Povo Omágua-Kambeba, a partir de sua
proposta de demarcação territorial. Uma vez conquistado este direito, seria reduzido a zero o mencionado “vazio jurídico-territorial”. Portanto, a importância
da TI Tuyuka, referenciada no Protocolo, tem duplo sentido: além de
corresponder ao território reivindicado pelos Kambeba e garantir seu reconhecimento, cobriria idealmente este espaço físico que chamo de “vazio jurídicoterritorial” no médio Jandiatuba. Como desdobramento, poderia ser constatado
um contínuo e consolidado mosaico de Terras Indígenas e Unidades de Conservação, reforçando a segurança etnoambiental dos povos e seus bens naturais.
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O relato da conversa de uma liderança com um madeireiro, invasor de
suas terras tradicionalmente ocupadas, deixa evidente o não-reconhecimento
de seu território:
Meu primeiro contato foi assim de conversar com eles numa
boa né, e diziam pra mim que eu não mandava nada aqui, e
diziam que terra indígena não existia, não existia terra indígena aqui, que ninguém tinha documento de nada e [por
isso] eu não podia falar nada pra eles. (B. A. M., agricultor
Kambeba, pesquisa de campo, 2016).

Ainda que devam ser feitas as relativizações necessárias quanto à tutela
do Estado, a demarcação é essencial aos olhos dos Kambeba e representa uma
modalidade de segurança sociocultural e ambiental, transcendendo à garantia
de reconhecimento pelos invasores com relação às comunidades do rio
Jandiatuba.
Eu acredito [na segurança da demarcação] assim um pouco né, porque quem vai fazer essa segurança fazer valer vai
ser o próprio dono das terras. Se demarcarem a terra pro
povo Kambeba, e [também] pro Kaixana, Tikuna e Kokama,
eu tenho certeza que eles vão ser o guardião da terra deles,
apenas os poderes vão poder dar aquele apoio em segurança, mas quem faz mesmo a segurança [proteção] somos nós
né. Porque nós vamos poder ter a segurança de dizer ‘a terra
tá demarcada, quem manda aqui somos nós e vai ser desse
jeito’. Porque como não tá [demarcada], eles [não indígena]
dizem ‘ah, vocês tem que ser subordinado ao prefeito, a
governo, aos órgãos porque a terra não é demarcada, só é
apenas identificada e reconhecida. Então eu acho que a
terra demarcada tem mais segurança sim. (R. E., liderança
Kambeba, pesquisa de campo, 2017).

A dança de espelhos da demarcação de territórios indígenas se materializa quando nos deparamos com suas diversas faces, muitas das vezes paradoxais. Ou seja, ao passo que há o interesse pela demarcação, tem-se claro que há
fragilidades contidas nelas. Isto se coaduna com a contribuição de Almeida
(2012), que afirma que os povos e comunidades tradicionais se encontram
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comprimidos entre a ineficácia das políticas de Estado para “proteção” e a
crescente ofensiva sobre seus bens naturais, indispensáveis para sua vivência e
sociabilidade, fomentada justamente pelas medidas “protecionistas”. Por analogia e imaginação sociológica, a imagem que se tem deste cenário é a de um
milimétrico, porém constante, movimento de encontro entre estes dois largos
muros que tem como força motriz as flexibilizações dos direitos indígenas por
parte do Estado, este espectral aos olhos dos indígenas.
Portanto, o jogo de espelhos que relativiza os efeitos da demarcação da
TI, conjugado com os muros e seus movimentos de compressão que flexibilizam
direitos dos povos indígenas, constituem fatos que historicamente comprimem cada vez mais os Kambeba. Esta afirmação se dá em virtude de os
Kambeba estarem sujeitos a um constante “se” de probabilidades – “se tiverem
o protocolo aceito”, “se forem reconhecidos”, “se demarcarem” etc –, tal como
se estivessem condenados a uma eterna espera, condenados a ser um povo sem
território.
3.2 A presença-presente do Estado: elementos para a superação das ausências
Para se discutir os possíveis mecanismos para a superação das ausências, fez-se necessária a contextualização das condições socioeconômicas do
Amazonas no âmbito da lógica historicamente exploratória do colonialismo, e,
de maneira temporalmente mais próxima, da lógica neoliberal, conforme já
discutido. O ponto histórico comum é o interesse pela expansão do capital por
meio da apropriação do trabalho e da natureza e a formação de novos mercados, resultando no “processo de subdesenvolvimento” dos trópicos.
Leff (2000) afirma que o chamado “subdesenvolvimento” é resultante
dos processos de degradação ambiental por que passaram os países do Sul63
devido à sua dependência tecnológica com relação aos países do Norte. Atrelada
a isso, considera a deformação de seu modelo de desenvolvimento, julgado como
63

O autor utiliza o termo "Terceiro Mundo". Há, contudo, na literatura sociológica e afins, um conjunto diverso de
conceitos para "classificar" o Sul: países subdesenvolvidos, emergentes, em desenvolvimento, periféricos, dentre
outros.
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inadequado e despadronizado aos olhos dos países dominadores, que os sujeitaram a condições históricas do processo de acumulação de capital, este inerente à
racionalidade econômica. Contudo, pode-se afirmar que não somente a dependência tecnológica é pauta decisiva para a condição de países subdesenvolvidos,
mas também a dependência política, do mercado e, sobretudo, cognitiva do Sul
atrelado ao Norte. À medida que a dominação de um país ou região sobre o
outro se intensifica, os saberes e culturas do dominado passam a ser questionados, invalidados e substituídos pela lógica homogênea do dominador.
O resultado ambiental desta colonização cognitiva consiste na utilização de técnicas, culturas agrícolas e manejo de recursos inadequados à realidade local, degradando os mecanismos naturais de equilíbrio:
As transformações culturais geradas por este modo de exploração foram sepultando uma enorme quantidade de conhecimentos práticos elaborados durante séculos de experiência produtiva pelas comunidades autóctones destas regiões, os quais permitiram uma apropriação ecologicamente
racional do meio ambiente. Desta maneira, o sistema capitalista rompeu a harmonia entre os sistemas naturais e as
formações sociais (LEFF, 2000, p. 26).

Esta lógica se reflete na atual exploração do ouro pelos garimpos fluviais dos rios do Amazonas, pois a única ótica interessante e interessada é a de
geração de divisas e a acumulação de capital a curto prazo, desconsiderando os
passivos ambientais cumulativos nos ecossistemas fluviais e na cadeia alimentar, uma vez que a proteína animal das espécies de peixe é a base da cultura
alimentar de parte significativa da população amazônica. A defesa que o governo do estado faz da legalização da atividade – com base na operação dos
garimpos do rio Madeira – coaduna com esta ótica de racionalidade estritamente econômica, quando seus planejadores afirmam que “a atividade extrativista
mineral é uma fonte de renda rápida para famílias de comunidades ribeirinhas
existentes ao longo da calha do rio Madeira”64.

64

Cf. http://amazoniareal.com.br/justica-federal-suspende-licencas-autorizadas-por-amazonino-para-garimpo-no-rio-madeira/.
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Leff (2000) contribui para a explicitação desta lógica degradadora afirmando que tal racionalidade econômica, uma vez que parte da maximização
dos excedentes e dos benefícios a curto prazo, delega as questões da equidade
social e sustentabilidade ecológica para as políticas distributivas, desvalorizando-se assim “o longo prazo” e o patrimônio ambiental e cultural do território.
Ao traçar o caráter cíclico e vicioso da degradação ambiental, expressa que esta
é geradora de quadros ainda mais ampliados de pobreza e que, portanto, a
sustentabilidade ecológica deve preconizar também aspectos sociais e culturais
da sociedade, levando em conta o princípio da equidade.
A sustentabilidade ecológica não se refere só à preservação
da Natureza, já que sua degradação ou suas potencialidades estão vinculadas indissoluvelmente a processos sociais
e culturais. Assim, a degradação ambiental gera um círculo
perverso de pobreza, que, por sua vez, acentua a deterioração ecológica. [...] O princípio da equidade é, pois,
indissociável [...]: mais que uma questão de solidariedade
diacrônica [...], trata-se de um princípio de equidade
intrageracional (LEFF, 2000, p. 202-203).

É possível estabelecer, portanto, uma relação entre a soma de fatores
como o denominado “subdesenvolvimentismo” e a “degradação ambiental”,
resultando em acumulação de capital de dominantes e em passivos ambientais65,
ou capital ecológico negativo, aos dominados por meio da desigualdade de uso
e acesso aos bens naturais. A equação a seguir tenta fazer a síntese da relação
entre estes fatores, considerando, porém, que eles não estão, de maneira alguma, isolados ou em dicotomia de análise, e sim se inter-relacionam de maneira
dialética.
Sd + DA = K’(dt) + (-Ke)(dd)

65

A noção de passivo aqui tem mais a ver com as desigualdades ambientais e de expropriação dos bens naturais do que
com a noção fundada na contabilidade e posteriormente adotada pela economia ambiental, que define a obrigação e
responsabilidade ambiental de empresas quanto a uma possível atuação danosa ao meio.

136
Aline Radaelli

Legenda:
Sd = subdesenvolvimento
DA = degradação ambiental
K’(dt) = acumulação de capital dos dominantes
(-Ke)(dd) = passivos ambientais, ou capital ecológico negativo, dos
dominados
Um dos reflexos mais imediatos desta dialética de fatores é a
flexibilização das políticas públicas ambientais, tornando-as cada vez mais
flexíveis e não palpáveis aos olhos de uma robustez jurídica. Este cenário se faz
presente na atualidade e tende a se agravar conforme se ampliam os interesses
exploratórios. Considerando que a crise ambiental é, também, além de uma
crise da razão, uma crise política, a presença-presente do Estado se faz imprescindível a partir de suas políticas, agências e agentes interessados em programas que se estabeleçam para além das políticas de governos.
Faz-se necessário reforçar o alerta que Leff faz ao afirmar que a equidade
não deve ser compreendida como a imposição de um padrão homogêneo de
qualidade de vida, acesso aos recursos e distribuição dos custos de contaminação ou esgotamento do ambiente, pois a equidade está inserida em um contexto diverso e que por ele é influenciada. Neste sentido, é necessário tratá-la
como “equidade na diversidade”, o que implica necessariamente em suprimir
condições de dominação que abafem a autonomia dos povos e deem condições
reais de apropriação ou reapropriação dos potenciais ecológicos locais conforme os interesses sociais e culturais de cada unidade social.
O problema da reapropriação social da Natureza vai além
das possibilidades de resolver o conflito da iniquidade ecológica [...]. As condições de existência das comunidades
passam pela legitimação dos direitos de propriedade das
populações sobre o seu patrimônio de recursos naturais e
de sua própria cultura [...]. As lutas sociais pela
reapropriação da Natureza ultrapassam a resolução dos
conflitos ambientais através da justa valorização econômica
da Natureza e da concessão de direitos sobre o uso dos
recursos (LEFF, 2000, p. 203).
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Ou seja, envolve extinguir as relações colonialistas e as persistentes
colonialidades ao passo que se reconheçam os direitos de autonomia cultural
de cada grupo, povo ou comunidade em sua diversidade única, em suas especificidades. Tal autonomia cultural, afirmará Leff (2000), nada mais é que as
comunidades terem controle e liberdade de manifestação de suas próprias instituições, costumes e crenças, terras, linguagem, práticas e usos66.
Um exemplo de valorização da autonomia cultural e autogestão de
territórios seria o reconhecimento das autodeterminações étnicas e
autodemarcação territorial dos povos indígenas, como já problematizamos. Os
Kambeba do Alto Solimões nos oferecem um exemplo acerca deste tema: suas
resistências e re-existências estão expressas no Protocolo do Povo OmáguaKambeba67, que, sendo um documento de domínio público e com necessidade de ampla repercussão, representa a formalização da manifestação e exigência de reconhecimento étnico, direito à consulta prévia e respeito aos direitos
originários sob quaisquer instâncias e circunstâncias.
Redigido no âmbito da Assembleia Geral do povo, realizada em agosto de 2017 na comunidade Tuyuka I, bairro de Santa Terezinha, antiga aldeia
Wakariazal, no município de São Paulo de Olivença, Amazonas, os presentes
reafirmaram, validaram e documentaram o conjunto de valores étnicos e culturais do povo Omágua-Kambeba, tendo, segundo os mesmos, o cuidado de
garantir que as leis culturais expressas estivessem associadas e amparadas às leis
nacionais e internacionais, como a Constituição Federal de 1988, a Convenção
169 da OIT, a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, a Referencial Curricular Nacional para a Educação Indígena – RCNEI, o
Estatuto do Índio e todas as leis que asseguram os direitos indígenas.
É possível que pareça contraditória a ideia de que a presença-presente
do Estado seja mais facilmente viabilizada por meio de incrementos as capaci-

Para além, o autor sugere que estes ideais de apropriação social dos bens naturais devem transcender aos limites
geográficos ou territoriais restritos a áreas juridicamente protegidas, como unidades de conservação ou terras
indígenas, e abarcar toda gama de sujeitos socioambientais dotados de identidade étnica e cultural.
67
O movimento Kambeba julga ser de suma necessidade a elaboração e divulgação do Protocolo uma vez que "diversos
direitos seguem sendo negados, vedados, manipulados, determinados, representados, desrespeitados e retirados
pelos órgãos governamentais sem a devida consulta e consentimento, gerando problemáticas diversas.".
66
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dades de autogestão das comunidades ribeirinhas ou indígenas, descentralizando efetivamente o poder do Estado. Contudo, é justamente sua capacidade
de se tornar menos espectral que garante sua presença-presente, à medida que
deixa de ser via de mão única aos interesses estritamente econômicos e passa a
valorizar o saber local, a autonomia de gestão e a fomentar a convergência das
forças políticas locais. Para Leff (2000), estes são componentes do conjunto
de elementos para efetivação do ecodesenvolvimento como proposta de uma
nova ordem de Estado e sociedade: i) saber local; ii) potencial produtivo local;
iii) revalorização do capital ecológico local; iv) autogestão territorial local; v)
forças políticas locais convergentes. Tais elementos são regidos pelos três pilares do respeito à diversidade biológica e cultural, do fortalecimento das identidades étnicas e do fomento às capacidades de autogestão (“self-reliance”) do
patrimônio natural das comunidades.
O protagonismo Kambeba assume uma pluralidade de repertórios relativas ao processo de mobilização étnica, que se expressa por meio de pelo
menos duas formas político-organizativas – OKAS e OKOPAM. Estas
implementam as pautas intrínsecas às mobilizações Kambeba, como as lutas
pela demarcação da terra indígena, pela revitalização linguística, pelos reconhecimentos étnico e do sítio arqueológico, e pela afirmação identitária através
da autodefinição consoante à Convenção 169. Em síntese e diante destas pautas, pode-se dizer que as reivindicações identitárias não se dissociam das lutas
pela autogestão dos bens naturais e do território.
As mobilizações étnicas contemplam modalidades de autogestão no
plano comunitário que se contrapõem à degradação ambiental e às forças políticas locais, coniventes com a garimpagem ilegal e com as práticas predatórias
de madeireiros e demais intrusos. O processo de produção constante e historicamente registrado dos Kambeba como resistência se apoia no saber local/
tradicional, que tem maneiras específicas de lidar com a diversidade biológica
e cultural. Nos termos de Leff, reforça-se a valorização do capital ecológico
local visto em seu conjunto.
A capacidade de autogestão destes bens e territórios não se dissocia das
formas político-organizativas, ou seja, não há uma cisão entre economia e po-
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lítica. Contudo, esta separação se faz presente na realidade empiricamente
observada, uma vez que os Kambeba dispõem da possibilidade de fortalecimento de sua identidade e de mobilização étnica, mas não dispõem, no mesmo plano, da capacidade de autogestão dos bens naturais. Tudo isto ocorrendo
de maneira autônoma ao exercício de poder do Estado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os conflitos no Jandiatuba envolvendo os intrusamentos da
garimpagem ilegal em terras tradicionalmente ocupadas, descritos no decorrer
deste trabalho, evidenciam uma resistência a estas ações predatórias por parte
dos Kambeba. Esta resistência resulta num importante componente
organizacional e de mobilização étnica e num fator de reforço identitário
expressos concretamente pela luta por direitos territoriais dos Kambeba. Isto é
articulado pela consciência de si mesmos e pela percepção das fronteiras de seu
território, tal como registradas no Protocolo de Reconhecimento Étnico
Kambeba.
Esta resistência se faz presente a despeito das interpretações históricas
que obliteraram a ação e resistência dos Kambeba, e os forçaram à sucessivas
reconstruções históricas, tanto relativas ao reconhecimento do sítio arqueológico,
quanto aquelas da revitalização linguística e as condizentes à luta pelo território.
O trabalho de campo realizado para esta pesquisa desdiz aquilo que o senso
comum acadêmico consolidou, reiterando a retórica das referências históricas
que ofuscaram os Kambeba. O reconhecimento das formas de resistência
Kambeba se opõe à tendência prevalecente de suprimi-los ou apagá-los aos
poucos.
Como sublinha Marilene Silva (2004), a “Amazônia é um dos lugares
dos reajustes econômicos e políticos da Europa nos séculos XVI e XVII” e por
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esta razão, nunca esteve “vazia”, “isolada” e “desocupada”, como quiseram e
querem fazer crer os governos, a partir da década de 50, ao desenhar políticas
desenvolvimentistas e de colonização classificando a região como “atrasada” ou
“subdesenvolvida”.
O Estado se fez e faz muito presente por meio de diversos formatos e
múltiplas faces, dando suporte ao dominador enquanto se mostra ausente para
o dominado. Assim, em que medida o Estado, seja ele colonial ou republicano,
cumpre o papel de mediador das situações de conflitos por reconhecimento,
por territórios e territorialidades, e pelo uso de bens naturais? Tendo estas
relações de dominação como pressuposto, acirram-se os conflitos sociais, e com
o avanço dos interesses exploratórios em determinados bens naturais, adicionase o fator ambiental aos conflitos, que passam a ser expressos como conflitos
socioambientais. É evidente que para os povos indígenas tais situações históricas
resultaram em ações de genocídio, incidindo sobre seus corpos, territórios e
culturas, e configurando um etnoepistemicídio, que é um fato do presente por
meio dos colonialismos. Portanto, aqui se inicia minha compreensão do Estado
como uma instância que não só articula forças contraditórias e ambíguas, como
também é composto por tais.
Neste sentido, procurei demonstrar no decorrer da pesquisa, as duas
noções que foram muito relevantes para pensar a realidade empiricamente
observada, a presença-ausente e a ausência-presente do Estado, e que depois
convergiram para a ideia do conceito de Estado espectral, que segue em
construção68. Ambas as noções, portanto, foram forjadas considerando as faces
de um mesmo Estado, e que ora está presente, ora ausente, ora os dois ao
mesmo tempo, a depender dos (des)interesses e conjunturas.
A presença-ausente do Estado foi discutida no primeiro capítulo, no
âmbito das conquistas coloniais, e reflete a atualidade do colonialismo. A
ausência-presente foi trabalhada no segundo capítulo considerando os

68

Está em constante processo de trabalho e reflexão, em movimento, com paciência e discernimento. Assim, não
reivindico qualquer pretensão de propor um campo de significação acabado ou definitivo. Ao contrário, coloco aqui
sua condição de "definição provisória". Justamente esse processo de trabalho é que me move a esta consideração
reflexiva acerca do conceito.
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desinteresses interessados dos agentes sociais a ele referidos, materializados nas
forças políticas do poder público da região. No segundo capítulo ainda, retomo
a noção de presença-ausente no âmbito da discussão das operações de
desmantelamento do garimpo ilegal no Jandiatuba promovidas por órgãos
ambientais, de defesa e indigenistas. A noção foi reutilizada de modo a debater
as controvérsias das operações, que foram consideradas satisfatórias por agentes
do Estado, porém malsucedidas aos olhos dos povos indígenas, que constituem
47,7% da população de São Paulo de Olivença, e da população residente.
Portanto, o conceito de Estado espectral me é caro pois permitiu minha
aproximação para entender a lógica da ação do Estado e seus desdobramentos,
bem como as relações entre os poderes constituídos e os Kambeba. Isto foi
possível a partir de uma descrição detalhada das situações de conflitos por
meio do uso de instrumentos analíticos de práticas etnográficas. Considero,
contudo, que esta condição espectral do Estado não é uníssona ou cristalizada,
e sim configuracional e portadora de uma dinâmica própria.
Observando-se a capacidade dos Kambeba de resistência às formas de
dominação que o Estado lhes impõe, tem-se a seguinte distinção: no caso do
colonialismo histórico, há uma ocupação estrangeira com subordinação direta
à metrópole, enquanto que neste caso do Alto Solimões, as formas de dominação
do Estado ausente-presente apontam para os componentes de uma forma de
dominação diferentes, que pode ser lida como colonialismo interno. Ao não se
fazer presente na região, prevalecem formas de dominação apoiadas numa
coalizão de interesses ampla e vigorosa composta de garimpeiros, madeireiros,
mineradoras, forças políticas de poder local, dentre outros agentes.
Aos olhos do Kambeba, não há qualquer minimização dos
intrusamentos e nem qualquer ilusão quanto às operações repressivas, sabem
que os garimpeiros voltarão, e externam isso com clareza em diferentes
momentos. Esse entendimento da ação continuada dos garimpos devastando
terras, florestas e águas é vivida pelos Kambeba como uma catástrofe de tal
magnitude que tem alterado sua maneira de pensar e viver seu território.
Os acontecimentos e fatos que vem ocorrendo no rio Jandiatuba são
expressões de conflitos dos mais variados graus e gravidades. Ao fazer uma
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tipologia deles, tentei não os reduzir a categorizações ou simplificá-los como
situações que são despidas de outras variáveis que os tornam complexos. Ao
contrário, por meio das críticas às classificações usuais, busquei compreender a
complexidade dos conflitos e suas contradições internas, levando em conta os
limites e as dificuldades com as quais me defrontei no trabalho de campo. A
análise reflexiva tornou-se, portanto, uma prática indispensável no trabalho de
pesquisa.
Os recursos conceituais que busquei para tal compreensão da realidade
observada me permitiram construir tipos-ideais de conflitos sociais e ambientais:
latentes, iminentes, manifestos, explícitos, extremos, intermitentes e
naturalizados. Este conceito de tipos-ideais não deve ser confundido com a
noção do “exemplar”, como se fosse um “deve ser” imposto de maneira hermética
e forçada para explicar a complexa realidade analisada. Justamente por ser
complexa é que torna errônea esta leitura de que o tipo-ideal é capaz de reduzila. Os conflitos socioambientais pesquisados no rio Jandiatuba devido à presença
de garimpeiros outsiders, e também a presença de madeireiros ilegais, caçadores
e barcos de pesca comercial, correspondem a uma pluralidade de situações de
conflitos que não são redutíveis aos sete tipos levantados, além de poder expressar
mais de um tipo.
No decorrer da pesquisa, assumo que conhecer os povos indígenas,
como eles se auto representam, seus saberes e seus direitos originários é premissa
para haver reconhecimento étnico e territorial. O Protocolo de Reconhecimento
Étnico do Povo Omágua-Kambeba, que surgiu de uma assembleia realizada
pelo povo, consiste num documento de ampla divulgação e se apresenta como
instrumento para se fazerem conhecidos e reconhecidos em suas sociabilidades,
organização política, lutas e reivindicações. Constam neste documento as
diversas demandas do movimento, dentre elas a principal que é a demarcação
territorial e que inclui uma proposta estratégica de autodemarcação: a Terra
Indígena Tuyuka. A TI Tuyuka estaria ladeada por Unidades de Conservação
e outras TI, o que reforçaria a defesa dos limites territoriais e deste território
em si de maneira estratégica, e preencheria o “vazio jurídico territorial” existente
hoje. A relativa eficácia do movimento Kambeba se apresenta justamente por
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esta ação deliberada de selecionar limites protegidos de áreas vizinhas
tradicionalmente ocupadas.
O debate da demarcação territorial indígena passa pelas questões de
representatividade e garantia de suas expressões culturais, territorialidades e
segurança etnoambiental que o território significa para os Kambeba. Esta região
do Alto Solimões representa as origens deste povo e de sua história. Não
obstante, paradoxalmente, não há qualquer tramitação de processos para o
reconhecimento deste território como Terra Indígena. Configura-se, portanto,
uma dança de espelhos dotada de contradições e paradoxos que tornam a luta
pela demarcação um terreno ainda mais pedregoso para o movimento indígena.
Despossuídos de uma Terra Indígena demarcada, sem língua materna
reconhecida, com identidade negada e sem força política suficiente face aos
poderes locais, vivendo uma posição relegada e sob o Estado espectral, os
Kambeba estão fortalecendo paulatinamente a construção da sua resistência
por meio das mobilizações étnicas, que visam pautar as reivindicações para seu
reconhecimento enquanto povo, e de seus direitos originários.
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Figura 1 - Localização das aldeias Omágua na segunda metade do séc.
XVII

Fonte: Porro, 1996.

Figura 2 - Vestígio de instrumento supostamente utilizado para
beneficiamento do algodão

Fonte: Material conservado na residência de Fermin e encontrado em sítio arqueológico
Kambeba (2009).
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Figura 3 - Omágua Kambeba com roupas de confecção própria

Fonte: Alexandre Rodrigues Ferreira, gravura “Indio Cambeba com suas armas” Iconografia,
1971, p. 118.
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Figura 4 - Marcas da cheia do rio no tronco das árvores no igapó

Figura 5 - Kanga Pewa: Omágua-Kambeba de cabeça chata

Fonte: Alexandre Rodrigues Ferreira, gravura "Indio Cambeba", Iconografia. 1971, p. 117.
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Figura 6 - Microregião do Alto Solimões no âmbito da tríplice fronteira
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Figura 7 - Localização da Terra Indígena Nova Esperança, do povo
Tikuna
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Figura 8 - Comunidade Bacaba, localizada na margem esquerda do Jandiatuba

Figura 9 - Comunidade Mata Cachorro, localizada na margem direita do
Jandiatuba
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Figura 10 - Vista parcial de uma draga em funcionamento em trecho do
Jandiatuba

Fonte: Acervo NESAM, pesquisa de campo, 2016.

Figura 11 - Vista aérea das dragas em operação e bancos de areia que apontam
risco de assoreamento

Fonte: Ibama, 2017.
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Figura 12 - Vista parcial de uma draga incendiada como resultado da operação

Fonte: Ibama, 2017.

Figura 13 - Vista parcial de uma draga atracada próximo ao porto da cidade

Fonte: Radaelli, pesquisa de campo, 2016.
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Figura 14 - Discussão, construção, pintura e finalização do croqui do rio
Jandiatuba

Fonte: Radaelli, pesquisa de campo, 2016.
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Figura 15 - Situação fundiária da região do Alto Solimões, localidade do rio
Jandiatuba
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Figura 16 - Um furo no igapó

Autoria: Radaelli, 2016.

Figura 17 - Aprendendo a ler e a escrever à luz de velas

Autoria: Radaelli, 2016.
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Figura 18 - Entrevista

Autoria: Rapozo, 2016.
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Figura 19 - Ilustração do mapa situacional de conflitos no Jandiatuba

Autoria: Radaelli, 2016.

Figura 20 - Construção do mapa situacional de conflitos

Autoria: Radaelli, 2016.
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Figura 21 - Comunidade Bacaba

Autoria: Radaelli, 2016.

Figura 22 - Menino na proa da canoa

Autoria: Radaelli, 2016.
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Figura 23 - Draga atracada próximo ao porto de São Paulo de Olivença

Autoria: Radaelli, 2016.
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