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RESUMO

Este trabalho é uma apresentação do contexto contemporâneo do vale do Javari, do
entrecruzamento de fronteiras (geográficas, econômicas, jurídicas, mas também
políticas e sociocosmológicas), processos de territorialização e outras injunções que
localizam, no sentido mais amplo da expressão, os povos indígenas que habitam essa
região. Políticas indígenas, burocracia estatal, projetos de desenvolvimento e a
reativação de fronteiras exploratórias, epidemias, monetarização de determinados
circuitos de troca, dinâmicas de trânsito entre a floresta e a cidade e mudanças nos
padrões de relações com diversos Outros são algumas das questões que tento analisar
a partir de deslizamentos de escala e perspectiva, buscando colocar em evidência a
multiplicidade de fronteiras, agências e caminhos que compõem a paisagem e o que
poderíamos chamar de uma 'ecologia política' do vale do Javari.

ABSTRACT

This dissertation presents the contemporary context of the vale do Javari (Javari
valley), which lies at the intersection of borders (geographical, economic, legal, and
also political and sociocosmological), territorialization processes and other
injunctions that, broadly speaking, situate the Indigenous people that inhabit the
region. The issues it analyzes include Indigenous policies, state bureaucracies,
development projects and the re-engagement with extractive frontiers, epidemics, the
monetization of certain exchange circuits, movement between the forest and the city
and changes in the patterns of relations with a diverse array of others. The analytical
strategy adopted favours a focus on shifting scales and changes in perspective,
making evident the multiplicity of borders, agencies, and paths that compose the
landscape of the vale do Javari, as well as what we might call its “political ecology”.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho é uma apresentação do contexto contemporâneo do vale do
Javari, do entrecruzamento de fronteiras (geográficas, econômicas, jurídicas, mas
também políticas e sociocosmológicas), de processos de territorialização e injunções
que localizam, no sentido mais amplo da expressão, os povos indígenas que habitam
essa região. E que definem a paisagem e o que poderíamos chamar de uma 'ecologia
política' do vale do Javari.
O primeiro capítulo da dissertação é dedicado a uma apresentação histórica e
geográfica desse contexto, a partir de informações sobre os processos de colonização
e construção de fronteiras nacionais, o estabelecimento do aparato administrativo do
Estado e sua imbricação com a economia capitalista, ilustrando alguns aspectos
relacionados aos (des)encontros entre políticas públicas, frentes de expansão 1 e os
povos indígenas. As entradas de missionários, militares e das frentes extrativistas; a
chegada da Funai e o processo de regularização fundiária da Terra Indígena (TI) Vale
do Javari; as políticas de atendimento à saúde indígena; e as políticas de
1

Para uma problematização das diferentes frentes que caracterizam a situação de fronteira, ver Martins
(1996). A tipologia apresentada por este autor, tendo como referência pesquisas realizadas por
geógrafos e antropólogos entre as décadas de 1930-50, se baseia na expansão diferenciada do capital:
em linhas gerais, a frente de expansão corresponderia àquela situada entre a os povos indígenas e a
"fronteira da 'civilização'" ou "fronteira demográfica", onde está a população não incluída na fronteira
econômica; a frente pioneira seria delimitada pela "fronteira econômica", caracterizada pelos agentes
da civilização, modernização e da economia capitalista, de mentalidade urbana e empreendedora (op.
cit.: 31-32). Para Martins, "as relações sociais (e de produção) na frente de expansão são
predominantemente relações não-capitalistas de produção mediadoras da reprodução capitalista do
capital", o que "não faz delas outro modo de produção", mas indica que o capital aí não se apossou do
território, as terras não foram apropriadas lucrativamente pelo capital e não se estabeleceu "a
infraestrutura da reprodução capitalista do capital" (op. cit.: 47-48). A renda capitalista da terra é
definidora das frentes pioneiras, e aí reside um importante contraste com as frentes de expansão: "os
territórios sobre os quais se move a frete de expansão são claramente marcados pela ausência da
propriedade fundiária moderna, predominando a posse efetiva ou o aforamento" (op. cit.: 48). Contudo,
Martins aponta haver nuances sob essa aparente rigidez tipológica, seja pela aceleração das dinâmicas
de expansão (em que a frente econômica se precipitaria, por exemplo, diretamente sobre os povos
indígenas), seja pela adoção de "[p]ráticas de violência nas relações de trabalho próprias da história da
frente de expansão [...] por modernas empresas da frente pioneira" e a coexistência de "[p]obres
povoados camponeses da frente de expansão [...] ao lado de fazendas de grandes grupos econômicos,
equipadas com o que de mais moderno existe em termos de tecnologia". Em suma, "essas “faixas” se
mesclam, se interpenetram, pondo em contato conflitivo populações cujos antagonismos incluem o
desencontro dos tempos históricos em que vivem" (op. cit.: 40). Por esta razão o emprego que faço de
expressões como frente de colonização, frente extrativista e frente econômica ao longo desta
dissertação não obedece necessariamente a tipologia apresentada por Martins, e se remete diretamente
ao contexto específico do vale do Javari.
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desenvolvimento baseadas em empreendimentos de infraestrutura regional e na
reativação de fronteiras exploratórias das indústrias madeireira e petrolífera em anos
recentes são os temas por meio dos quais procurei compor esse quadro e respectivos
processos de territorialização.
No segundo e terceiro capítulos busco me afastar gradativamente de uma
análise linear e de uma disposição desses processos em um marco estritamente
cronológico (cujo encadeamento tenderia a destacar relações causais entre eles),
privilegiando o deslizamento de escalas e perspectivas sobre um quadro heterogêneo
de questões que permeiam o cotidiano dos povos indígenas do vale do Javari hoje, e
que põem em evidência outras fronteiras. Dentre as questões escolhidas para informar
essa reflexão, poderia destacar a problematização do tema do contato e do isolamento;
transformações relacionadas à constituição do quadro interétnico contemporâneo (o
surgimento de novas formas de organização política, a reconfiguração e ampliação de
alianças); e a intensificação do trânsito “entre-mundos” e da presença indígena na
cidade. Como analisar tais processos à luz das socialidades e sociocosmologias
indígenas sugeridas pela produção etnográfica das últimas décadas? De que modo e
em que medida esse exercício demanda uma revisão de categorias analíticas e
interpretações já convencionalizadas na prática antropológica e/ou no senso comum?
Quais são as 'espécies' sociais e políticas que frequentam e compõem esse ambiente e
essa ecologia do vale do Javari? Estes são alguns dos questionamentos fundamentais
que orientam a dissertação.

O CONTEXTO DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA E ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação é informada em larga medida por minha formação e trajetória
profissional, sobre o que tecerei alguns comentários. Comecei a trabalhar na Terra
Indígena Vale do Javari (AM) em 2004, em um projeto realizado pelo Centro de
Trabalho Indigenista (CTI) em parceria com a então Coordenação Geral de Índios
Isolados da Funai (CGII). Entre 2004 e 2005, permaneci durante seis meses vinculado
à Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari (FPEVJ), unidade responsável
pela execução dos trabalhos da CGII nesta região, o que me proporcionou, dentre
outras experiências, o contato com todo um espectro de relações entre povos

2

indígenas das famílias linguísticas Pano (Korubo, Marubo, Matis e Matsés 2 ),
Katukina (povo Kanamari), povos 'isolados'3, agentes do órgão indigenista oficial e de
outras instituições. Após esta período inicial, me desvinculei do projeto mencionado e
tive a oportunidade de trabalhar, ainda no CTI, em ações voltadas para a formação de
professores indígenas e assessoria a organizações indígenas no vale do Javari. Tendo
como referência a cidade de Tabatinga (AM), fiz várias viagens de campo a aldeias
dos povos Marubo (majoritariamente), Matis, Matsés e Kanamari entre os anos de
2005 e 2007, para a realização de atividades de acompanhamento pedagógico às
escolas indígenas e/ou para participar de reuniões, encontros e intercâmbios. Neste
período, além da intensa aprendizagem com os povos da região e das amizades
construídas, também travei diálogo e convivência estreitos com pesquisadores e
indigenistas que atuavam no vale do Javari e em outras partes da Amazônia ocidental,
experiência que foi especialmente rica para minha formação e para uma reflexão e
(re)formulação cotidiana do trabalho no vale do Javari. Essa atuação, sobretudo junto
aos Marubo, me proporcionou também uma compreensão rudimentar desta língua,
embora o processo de aprendizagem não tenha se dado de modo propriamente
sistemático. A maior familiaridade decorrente do enfoque inicial do meu trabalho
junto aos Marubo certamente se reflete nesta dissertação.
Por outro lado, o convívio cotidiano na região da tríplice fronteira Brasil-PeruColômbia, o trabalho realizado no âmbito da fronteira Brasil-Peru de modo mais
amplo, a participação em viagens de intercâmbio a outras terras indígenas nesta região
e iniciativas de articulação interinstitucional permitiram que eu tomasse conhecimento
sobre conflitos socioambientais, processos e dinâmicas territoriais transfronteiriços, e
que eu participasse ativamente no acompanhamento de questões neste universo – do
qual fazem parte, por exemplo, conflitos relacionados ao reconhecimento e
regularização de terras indígenas e figuras territoriais análogas (Comunidades
Nativas, Reservas Indígenas ou Territoriales e Reservas Comunales, no caso do
2

Também denominados Mayoruna, termo mais empregado no Brasil até bem recentemente. Opto pelo
uso da expressão 'Matsés' porque, embora não seja propriamente um etnônimo, assim é utilizada no
Peru e também o tem sido pelos Matsés no Brasil ultimamente. Como aponta Matos (2009), trata-se de
uma palavra polissêmica: "[p]ode denotar o povo que conhecemos por este nome, por oposição a
outros; qualquer povo indígena, por oposição aos não-indígenas (estes chamados chotac); ou 'gente',
por oposição a outros seres. Matses pode significar ainda o grupo de co-residentes ou os parentes mais
próximos do falante, bem como se referir ao conjunto dos tios maternos e maridos das tias paternas"
(op. cit.: 1). No capítulo II discuto alguns aspectos relacionados aos etnônimos e autodenominações.
3

No capítulo II apresento uma problematização da categoria de isolados.
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Peru4), a políticas de desenvolvimento regional (empreendimentos de infraestrutura,
concessões florestais, concessões petrolíferas) e à agenda de direitos indígenas de
modo geral.
A partir de meados de 2007, passei a residir em Brasília, onde retomei e
concluí minha graduação em geografia. Permaneci vinculado ao CTI e ao trabalho na
TI Vale do Javari, na região da fronteira Brasil-Peru de modo mais amplo e também
acompanhando as ações realizadas no âmbito da parceria entre esta entidade e a então
Coordenação Geral de Índios Isolados da Funai – hoje Coordenação Geral de Índios
Isolados e de Recente Contato (CGIIRC). De 2007 ao presente momento segui
realizando viagens de campo a terras indígenas nesse cenário, além de ter participado
pontualmente de ações junto aos povos Timbira (Krahô, Gavião Pykobjê, Krikati,
Canela Apãnjêkra, Canela Ramkokamekra, Apinajé). Passei também a acompanhar
outras pautas relacionadas à política indigenista e ao movimento indígena em âmbito
nacional.
As questões e reflexões apresentadas nesta dissertação têm estreita relação
com a trajetória descrita acima. Contudo, para além das contribuições propiciadas por
essa experiência 'prática', gostaria de assinalar algumas limitações do presente
trabalho. Em primeiro lugar, tive grande dificuldade para delimitar seu escopo e para
sistematizar um conjunto expressivo de informações. Em segundo lugar, nem sempre
foi fácil conciliar a atuação indigenista ao trabalho acadêmico que a realização de
uma pesquisa e a elaboração de uma dissertação demandam. Destas contingências,
por assim dizer, decorrem algumas das limitações do presente trabalho, como a
grande abrangência de temas e a pouca profundidade com que são tratados. Trata-se,
portanto, de um trabalho incompleto, em andamento, cuja pretensão não á mais do
que apresentar um contexto e sugestões para futuros desdobramentos de pesquisa.

FRONTEIRAS, TERRITORIALIDADES, ESPAÇO E TERRITÓRIO

Como aponta José de Souza Martins (1996), a fronteira é "essencialmente o lugar
da alteridade" e das diferenças, caracterizada e definida por contradições e conflitos
4

Estas e outras figuras territoriais que compõem a paisagem contemporânea do vale do Javari são
apresentadas no Capítulo I.
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sociais - "a um só tempo um lugar de descoberta do outro e de desencontro" (op. cit.: 27,
grifo do autor). Dentre as contribuições deste autor, poderia destacar a demonstração de
que a situação de fronteira é marcada pela diversidade - diversidade de processos,
personagens (camponeses, patrões, empresários, índios, pistoleiros, Estado) e relações
(territoriais, de trabalho, de troca, de apropriação da terra, de inserção no mercado, de
reciprocidade) - e pela expansão diferenciada do capital. Para Martins (op. cit.), essa
diversidade é entendida fundamentalmente como a coexistência de diferentes
temporalidades, mas partindo do pressuposto de uma História totalizante à qual se
referem - e na qual as populações estariam inseridas de modo diferenciado (sejam elas
camponeses, peões ou empresários), ou situadas em seu limite (os povos indígenas).
Nesse sentido, sua abordagem me parece incompleta para dar conta de algumas das
questões que pretendo discutir nesta dissertação - para colocar em evidência outras
fronteiras, ou os modos como os diferentes povos indígenas pensam suas fronteiras e se
situam. A meu ver, o contexto do vale do Javari não é de uma fronteira e de uma
realidade substantivas: se trata de um emaranhado de fronteiras e de estratégias de
territorialização 5 , uma multiplicidade delas, cujos referenciais se deslocam a partir de
mudanças de escala e de perspectiva.

Não tenho o propósito de realizar uma análise epistemológica aprofundada
sobre os diversos tratamentos dados às expressões "fronteira", “espaço”, “território” e
“territorialidade”, mas sim destacar alguns pontos que, a meu ver, constituem
limitações para descrever os processos que caracterizam o contexto do vale do Javari.
Diferentes correntes do pensamento geográfico (e do pensamento científico moderno
de um modo geral) abordaram estes temas sob óticas diferentes (e valendo-se de
diversas expressões, levando ou não à formulação de conceitos), enfatizando mais ou
menos determinados aspectos, mas invariavelmente privilegiando sua dimensão
material-concreta (Haesbaert, 2007: 27) 6 . Por outro lado, parece haver expressiva
renovação no debate sobre território/territorialidade nas últimas décadas, dentro e fora
da geografia, a partir da elaboração de conceitos como o de desterritorialização e de

5

Ver Albert (2002).

6

"O que parece diferenciar nossa definição de território [a da geografia] em relação a outras disciplinas
é que não caracterizamos, nunca, território apenas pela sua dimensão simbólica - ao contrário da
territorialidade, ele sempre envolve uma dimensão material-concreta" (op. cit.: 27).
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multiterritorialidade, e a ênfase em redes, processos de apropriação 7 , relações de
poder8 e sua dimensão simbólica9.
As categorias de território e espaço frequentemente confundem-se, e são
muitas, dependendo do referencial teórico utilizado. Moreira (2007: 73) aponta que
“nenhuma sociedade pode existir fora de um espaço e um tempo”. De fato, tempo e
espaço parecem ser categorias basilares, referências primordiais para a análise de
qualquer fenômeno. De acordo com este autor, o modo de produção de uma sociedade
está imbricado no modo de produção do seu espaço:
Toda constituição geográfica da sociedade [...] começa na localização espacial
dos elementos de sua estrutura (Moreira, 2001). [...] Face à diversidade estrutural
dos elementos, o ato de seletividade dá origem a um arranjo de múltiplas
localizações, cujo conjunto forma a distribuição. E uma relação entre localização
e a distribuição se estabelece, num papel seminal da organização espacial da
sociedade de particular importância. (Moreira, 2007: 73).

O espaço nasce, então, como “sistema de localizações recíproca e
interativamente interligadas” (idem), em que o binômio localização-distribuição é
indissociado.

7

"Produzir uma representação do espaço já é uma apropriação, uma empresa, um controle portanto,
mesmo se isso permanece nos limites de um conhecimento. Qualquer projeto no espaço que é expresso
por uma representação revela a imagem desejada de um território, de um local de relações. Todo
projeto é sustentado por um conhecimento e uma prática, isto é, por ações e/ou comportamentos que, é
claro, supõem a posse de códigos, de sistemas sêmicos. É por esses sistemas sêmicos que se realizam
as objetivações do espaço, que são processos sociais" (Raffestin, 1993: 144).
8

Ver, por exemplo, Deleuze & Guattari (1992), Raffestin (op. cit.), Haesbaert (op. cit.), Claval apud
Ladeira (2008), para citar apenas algumas referências.
9

Ilustro este ponto com as seguintes colocações de Haesbaert (op. cit.) e sua ênfase nas relações de
poder, entendidas num espectro que vai de uma lógica territorial funcional (cuja maior expressão é o
Estado), até àquelas associadas a uma lógica territorial simbólica: "[t]erritório, assim, em qualquer
acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao tradicional „poder político‟. Ele diz respeito tanto ao
poder no sentido mais explícito, de dominação, quanto ao poder no sentido mais implícito ou
simbólico, de apropriação. Lefebvre distingue apropriação de dominação („possessão‟, „propriedade‟),
o primeiro sendo um processo muito mais simbólico, carregado das marcas do „vivido‟, do valor de
uso, o segundo mais concreto, funcional e vinculado ao valor de troca. [...] Podemos então afirmar que
o território, imerso em relações de dominação e/ou de apropriação sociedade-espaço, 'desdobra-se ao
longo de um continuum que vai da dominação político-econômica mais 'concreta' e 'funcional' à
apropriação mais subjetiva e/ou 'cultural-simbólica'. [...] Segundo Lefebvre, dominação e apropriação
deveriam caminhar juntas, ou melhor, esta última deveria prevalecer sobre a primeira, mas a dinâmica
de acumulação capitalista fez com que a primeira sobrepujasse quase completamente a segunda,
sufocando as possibilidades de uma efetiva "reapropriação" dos espaços, dominados pelo aparato
estatal-empresarial e/ou completamente transformados, pelo valor contábil, em mercadoria" (op. cit.:
20-21).

6

A contradição localização-distribuição é então o princípio ontológico da
constituição do espaço (Moreira, 1997), o fundamento de seu conceito, a
natureza contraditória da formação determinando a natureza intrinsecamente
tensa do espaço e, assim, da sociedade que ele informa. (op. cit.: 74)

Para Moreira, essa contradição se materializa numa contradição alteridadecentralidade, e este binômio traduziria “dois modos opostos e completamente
diferentes de o espaço organizar a sociedade”: um focal, em que uma localização é
privilegiada como referência às demais, hierarquizando-as e significando-as; outro da
alteridade, em que as múltiplas “localizações referenciam-se numa relação recíproca
de igualdade entre si” (idem).
Todo um sistema de contradições assim implantadas no e a partir do espaço se
instaura no âmbito da sociedade, o espaço instituindo-se e instituindo a
sociedade como um campo de correlação de forças, a organização da sociedade
se constituindo como uma determinação política por excelência. (op. cit.:. 75)

Penso ser acertada a concepção de espaço como um sistema relacional e de
que a dimensão política tem papel organizativo fundamental nesse arranjo.
Acrescentaria, no entanto, que o esquema proposto pelo citado autor é demasiado
preso à materialidade histórica do espaço. Vejamos como ele estabelece a distinção
entre espaço e território:
"Há no presente uma grande confusão conceitual entre espaço e território,
confusão manifesta no ato de eleger o território, em vez do espaço, como
referência teórica da organização geográfica da sociedade, quase como se
houvéssemos nos esquecido de que a geografia, desde e por causa de Kant, é
uma ciência da análise do homem, da natureza e da sociedade – e, assim, da
história –, a partir dos recortamentos dos seus espaço. Ora, vai-se do território ao
espaço, porque do recorte ao todo espacial, de modo a ver-se aquele dentro do
todo de que é o recorte – pressuposto, assim, de analisar a sociedade mediante a
escala de espacialidade diferencial de seus territórios, numa espécie de retorno a
Aristóteles." (op. cit.: 80)

Território é, nesse sentido, o recorte de um espaço, o recorte efetuado por um
sujeito territorializante10. O desenho da distribuição das localizações determina um
arranjo do espaço que “pode ser concebido como um complexo de territorialidades
[...] um todo diferenciado que arruma a sociedade como um campo de correlação de
forças marcado e atravessado pelo tenso embate da busca de hegemonia” (op. cit.:
10

Ou, como aponta Raffestin, "[é] essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O
território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático
(ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou
abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator „territorializa‟ o espaço" (op. cit.: 143).
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2007: 81, grifo meu). Creio que a ideia de arranjo do espaço como complexo de
territorialidades é fundamental, e a busca da hegemonia do espaço parece ser
justamente um importante ponto de inflexão dos conflitos entre diferentes
territorialidades.
No entanto, gostaria de assinalar em primeiro lugar que o espaço não deve ser
apreendido apenas como elemento natural, substrato onde se desenrolam processos e
fenômenos; e que os recortes do espaço que configuram territórios não devem ser
compreendidos apenas a partir de uma temporalidade linear unívoca, uma lógica
zonal e de busca por hegemonia – a não ser em certa escala organizativa institucional
do Estado, com a qual invariavelmente qualquer grupo social tem que se relacionar,
ainda que seja por meio do embate, de relações de guerra ou da recusa e 'isolamento'.
O arranjo do espaço, a meu ver, é um complexo de múltiplas territorialidades e
fronteiras, expresso na combinação e intertradução de territórios zonais e reticulares e
de temporalidades cujos respectivos idiomas correspondem a pressupostos
sociocosmológicos específicos e diversos

11

. Ao remeter o complexo de

territorialidades a um todo (ainda que diferenciado) que é o espaço (como o faz
Moreira, op. cit.), ou as diferentes temporalidades coexistentes a uma História (como
o faz Martins, op. cit.), me parece que as diferentes fronteiras em jogo acabam
subsumidas em uma dimensão transcendental totalizante que remete à grande
divisória natureza/cultura das cosmologias modernas do ocidente

12

. Sob tal

perspectiva, lógicas territorializantes outras são invariavelmente concebidas como
representações de uma realidade.
Nesse sentido, minha leitura sobre as diferentes territorialidades e fronteiras
que compõem a paisagem contemporânea do vale do Javari se distancia sensivelmente
de frequentes definições stricto sensu destas categorias13 - não no sentido de negá-las,

11

O surgimento do Estado moderno mercantilista e a expansão de modos de produção e da ideologia
capitalistas transformaram profundamente esse arranjo, estabelecendo seus referenciais como idioma
hegemônico – conquista, posse, controle, domínio, coerção, hierarquia. Mas territorialidades outras
coexistem, se manifestam por meio de outros idiomas (parentesco, aliança, diversos modos de
apropriação) e se orientam a partir de outras lógicas.
12

Cf. Lima (1999).

13

Ver, por exemplo, a seguinte definição: "[a] territorialização stricto sensu, isto é, o estabelecimento
de um vínculo legal relacionando diretamente um grupo social e dado território, implica e acarreta por
sua vez um amplo conjunto de transformações não só exteriores (nas relações com vizinhos, estado,
outros povos indígenas etc.), mas igualmente nas práticas de subsistência, na dieta alimentar, na
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mas de sugerir possibilidades de utilização destas categorias a partir de outras
referências14.

O VALE DO JAVARI

A Terra Indígena (TI) Vale do Javari está localizada no oeste do Estado do
Amazonas e tem 8.544.482 hectares, compreendendo a maior parte da porção
brasileira da bacia do rio Javari, além das cabeceiras dos rios Jandiatuba e Jutaí (Mapa
1). Vivem nela os povos Mayoruna, Matis, Marubo, Kulina Pano, Kanamari, um
pequeno grupo Korubo de recente contato e um grupo Tsohom Dyapá na mesma
condição. Além dos povos indígenas mencionados, vive no interior da terra indígena
expressivo de índios isolados, que corresponde à maior concentração em uma mesma
terra indígena e suas adjacências no Brasil – são ao todo dezessete registros de índios
isolados reconhecidas pela Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém
Contatados da Fundação Nacional do Índio no Vale do Javari (Fundação Nacional do
Índio, 2014)15.
São povos falantes de línguas da família Pano, à exceção dos Kanamari e dos
Tsohom Dyapá (ambos da família linguística Katukina). Dados sobre a população
total da TI Vale do Javari oscilam entre 3,8 e 5,5 mil pessoas (não incluindo
estimativas da população de índios isolados). De acordo com a Secretaria Especial de
Saúde Indígena (Sesai), a população da TI em 2013 era de 5.481 pessoas vivendo em
56 aldeias (incluindo 181 pessoas vivendo na zona urbana de Atalaia do Norte e na
utilização do meio ambiente, nos mecanismos de socialização, na identificação e no tratamento de
doenças, na atualização de crenças mágicas e religiosas, nos processos de decisão, nos papéis de
autoridade, nos padrões morais, nos mecanismos de controle social, nos contextos cerimoniais, na
memória e no imaginário coletivo" (Pacheco de Oliveira e Iglesias, 2002: 64-65).
14

Que possíveis territorialidades e fronteiras podem emergir tendo como referência pensamentos em
que "as categorias de Natureza e Cultura [...] não só não subsumem os mesmos conteúdos, como não
possuem o mesmo estatuto de seus análogos ocidentais – elas não designam províncias ontológicas,
mas apontam para contextos relacionais, perspectivas móveis, em suma, pontos de vista”? (Viveiros de
Castro, 1996: 116, grifo meu).
15

Como resultado do trabalho realizado pela CGIIRC nos últimos anos, o conjunto de registros sobre
índios isolados na Amazônia brasileira sofreu alterações, aumentando de 77 para 95. A CGIIRC/Funai
tem uma base de dados com os registros sobre a presença de índios isolados no Brasil. Os registros são
classificados de acordo com sua situação: (1) informação; (2) referencia não confirmada; (3) referencia
confirmada. Do total de 95 registros computados pela Funai em 2014, 44 eram informações, 24 eram
referências não confirmadas e 27 eram referências confirmadas. Para um panorama dos povos
indígenas isolados no vale do Javari, ver Amorim, 2008.
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Estrada Pedro Teixeira, que conecta esta cidade a Benjamin Constant16) chegou a um
número de 5.075 pessoas vivendo em 56 aldeias e 117, na cidade de Atalaia do Norte.
Segundo Nascimento (2011b), a população total da TI Vale do Javari (incluindo a
aldeia Cruzeirinho, situada fora de seus limites) era de 3.768 pessoas, sem
contabilizar a estimativa de mais de mil isolados apresentada por este autor (2011:
27). A população indígena vivendo na porção peruana do vale do Javari era de 2.337
(não contabilizados os 517 Yagua, Quéchua e Ashaninka vivendo em Comunidades
Nativas e áreas ainda não tituladas que estavam fora do escopo de seu estudo 17 ),
chegando a um total de 6.105 indígenas em todo o vale do Javari18 (idem) - ver Tabela
1. Ainda segundo Nascimento (op. cit.), a população total dos municípios brasileiros e
distritos peruanos da região (Tabelas 2 e 3) era de 270.236 pessoas - 55,8% no Brasil
(dos quais 46% vivendo em áreas rurais) e 44,2% no Peru (dos quais 63% vivendo em
áreas rurais)19 (op. cit.: 25).

16

49 pessoas na Estrada Pedro Teixeira (38 Marubo; 8 Matsés; 2 Kulina; 1 Kanamari) e 132 na zona
urbana (106 Marubo; 15 Matsés; 5 Matis; 4 Kanamari e 2 Kulina). Embora existam problemas com
relação ao rigor metodológico na coleta e sistematização de dados realizada pela Sesai - atestada, por
exemplo, na defasagem do número de aldeias e ausência de dados sobre a população Kanamari no alto
Jutaí - trata-se do levantamento populacional mais atualizado sobre a região. De todo modo,
apresentaremos também levantamento realizado por Nascimento (op. cit.), que dispõe de dados mais
detalhados sobre a região e o entorno, incluindo o Peru.
17

Yagua: 276 em Nueva Esperanza; 39 pessoas em Yarina del Yavarí. Quéchua: 150 pessoas em San
José de Parinari; 18 em Foli-Monte los Olivos. Ashaninka: 34 em Nuevo San Juan del Yavarí
(Nascimento, op. cit.: 25-26).
18

Incluindo os já mencionados Yagua, Quéchua e Ashaninka, a população indígena total era da ordem
de 6,6 mil pessoas (cerca de 7,6 mil se incluirmos a estimativa da população de isolados apresentada
por Nascimento, op. cit.).
19

Os dados de Nascimento (op. cit.) não abrangem os municípios de Guajará (AM) e Cruzeiro do Sul
(AC), ao sul da TI Vale do Javari. No entanto, por se tratar de cidades que são referência para os
Marubo (alguns vivem nestas cidades e há um trânsito expressivo de suas aldeias no alto Ituí e alto
Curuçá para estes municípios no alto Juruá), são apresentadas informações sobre sua população na
Tabela 2.
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TABELA 1: POPULAÇÃO INDÍGENA NO VALE DO JAVARI (BRASIL E PERU)

Fonte: Nascimento, 2011b

*Fora dos limites da TI Vale do Javari. **Fora dos limites da CN Matsés
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MAPA 1: TERRA INDÍGENA VALE DO JAVARI
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TABELA 2: POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ENTORNO DA TI VALE DO JAVARI

Fonte: Nascimento, 2011 (com base em dados do IBGE, 2010)

TABELA 3: POPULAÇÃO DOS DISTRITOS NO ENTORNO DA TI VALE DO JAVARI

Fonte: Nascimento, 2011 (com base em dados do INEI, 2007)
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As primeiras referências de que se tem notícia sobre o vale do Javari na
historiografia remontam ao século XVII, quando do estabelecimento de missões
jesuíticas no rio Amazonas. No entanto, foi a partir do final do século XIX que se
intensificou a ocupação não indígena na região, a partir das entradas de caucheiros20
peruanos explorando as cabeceiras dos principais tributários do rio Javari. Os
"primeiros contatos" 21 de alguns dos povos desta região remontam a este período,
quando diversos coletivos se engajaram na atividade de extração do caucho,
estabelecendo alianças com patrões peruanos, brasileiros e com povos de outras
regiões que trabalhavam na economia da borracha no vale do Javari. Neste período o
vale do Javari também foi percorrido por comissões de demarcação delimites
responsáveis pela delimitação da fronteira entre Brasil e Peru. Entre finais do século
XIX e início do século XX, há referências de conflitos envolvendo não índios e povos
denominados "Maiorunas", "Mangeronas", "Capanauas" e "Mayus". Por outro lado,
alguns povos indígenas se engajam na economia extrativa da borracha, estabelecendo
relações com os “patrões”

22

(termo atribuído àqueles que aviavam bens

industrializados em troca de borracha, em diferentes escalas na rede de comércio de
aviamento – podendo ser até mesmo o regatão, figura que ia de barco até as aldeias e
colocações de seringa aviar mercadoria). Além da extração do látex, complementava
20

Os seringueiros, em sua grande maioria brasileiros, dedicavam-se à extração do látex da seringa
(Hevea brasiliensis), espécie encontrada próximo às várzeas dos rios da região. Seu estabelecimento no
vale do Javari foi antecedido pelas entradas de caucheiros, extrativistas dedicados à extração do látex
do caucho (Castilla sp.), espécie arbórea que, diferentemente da Hevea brasiliensis, ocorre apenas nas
cabeceiras dos rios da região. A extração do caucho é distinta daquela da seringa: na primeira, dá-se a
derrubada da árvore e, consequentemente, apenas uma coleta por árvore; na segunda, são cortados
sucessivos sulcos superficiais no caule, recolhendo-se o látex que dele escorre periodicamente. Cabe
um comentário, entretanto, sobre recorte esquemático "economia baseada no látex do caucho no Peru
vs. economia baseada no látex de seringa no Brasil": Santos-Granero e Barclay (2002) apontaram como
o auge econômico da economia da borracha em Loreto esteve baseado, por um lado, na exploração de
várias espécies gomeiras; e por outro, em um processo gradativo de "heveaização".
21

Esta questão será problematizada no Capítulo II.
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Figura importante nas relações que se estabeleceram no contato e pós-contato de inúmeros povos
indígenas amazônicos, como é o caso dos Marubo e Kanamari nos vales do Javari e Juruá, por
exemplo. Entre os Marubo, alguns kakaya (termo atribuído aos tradicionais “chefes” de maloca)
chegaram a se constituir como “patrões”, aviando mercadorias a determinados círculos de 'parentes' em
troca de produtos da floresta (Cf. Centro Ecumênico de Documentação e Informação, 1981: 50-51;
Melatti, 1983). Antigos chefes de posto do extinto SPI e da FUNAI também eram chamados de
“patrão” em diversos lugares, porque geralmente comandavam os trabalhos e/ou era por meio deles que
circulavam mercadorias industrializadas como facões, machados, panelas, roupas, espingardas, etc.
Atualmente, alguns comerciantes da cidade de Atalaia do Norte (AM) também são chamados de
“patrões” pelos índios da Terra Indígena Vale do Javari e representam a figura do “regatão moderno” –
no entanto, mais do que látex, madeira, pele de animais, ovos de quelônios, carne de caça ou pescado,
são as aposentadorias, bolsas-família e salários de agentes de saúde e professores a matéria-prima que
mais movimenta o circuito econômico e media a relação dos índios com seus “patrões”
contemporâneos.
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as atividades econômicas o comércio de peles e couros de animais, de carne de caça,
ovos de quelônios e de madeira.Com a definitiva queda do preço da borracha a partir
da segunda metade do século XX, a extração de madeira passa a ser a principal
atividade econômica da região. A presença de brancos no Javari se intensifica,
embora não necessariamente marcada pela sua fixação (como ocorria no caso dos
seringais 23 ), atingindo a quase totalidade de rios e igarapés da TI Vale do Javari.
Alguns povos indígenas da região também passam a comercializar madeira com os
patrões dos municípios de Atalaia do Norte e Benjamin Constant (ambas no Estado do
Amazonas).
A partir da década de 1970 os conflitos entre madeireiros e índios isolados se
intensificam, gerando mortes de ambos os lados. A cada ataque de índios isolados a
madeireiros se sucediam expedições punitivas, financiadas pelos patrões locais e
regionais. A chegada da Funai na região também data deste período, com o objetivo
de atrair e pacificar os índios “arredios”, liberando seus territórios para a construção
da estrada Perimetral Norte no trecho que ligaria as cidades de Benjamin Constant
(AM) e Cruzeiro do Sul (AC). A década de 1970 marca também o início de atividades
de prospecção da empresa Petrobrás na TI Vale do Javari, gerando conflitos com
povos indígenas isolados. Ao longo de todo o século XX há inúmeras referências a
conflitos e também a epidemias (como a que dizimou cerca de 1/3 da população total
do povo Matis no início da década de 1980, em anos subsequentes ao contato com a
Funai); a presença de população não-indígena fixa e flutuante irá variar de acordo
com as demandas por produtos florestais ao longo de todo este período, sobretudo a
borracha e a madeira, mas também pescado, carne de caça, pele e couro de animais.
Em 1980 tem início o processo de demarcação da TI Vale do Javari, a partir
da criação do primeiro Grupo de Trabalho de Identificação e Delimitação. Em 1985 é
criado outro GT com o mesmo propósito, e no mesmo ano é declarada a interdição da
área pela Funai (Portaria nº 1849/E de 08/04/85). Na década de 1980 também são
lançadas campanhas da sociedade civil para a demarcação da TI Vale do Javari e no
bojo destas articulações se dá também o conjunto de alianças que irá culminar na
criação da primeira organização indígena da região, o Conselho Indígena do Vale do
23

Veremos que o colapso da economia da borracha será acompanhado de um relativo esvaziamento da
população ribeirinha não indígena no vale do Javari, mas com a gradativa intensificação das entradas
de turmas de madeireiros oriundos de Atalaia do Norte e Benjamin Constant.

15

Javari (Civaja), em 1991. Em 1998 tem início a demarcação física da TI Vale do
Javari e em 2001 ela é homologada (Decreto s/n de 02 de maio de 2001). Os
moradores não-indígenas são, então, retirados da área e praticamente cessam as
atividades de extração de madeira dentro da terra indígena.
No entanto, se por uma lado a virada das décadas de 1990-2000 foi marcada
pela conquista efetiva de direitos territoriais frente ao Estado brasileiro, pelo
estabelecimento de alianças interétnicas que constituíram o movimento indígena
regional e sua articulação a uma nova rede de relações voltada para a defesa de
direitos e a autonomia dos povos indígenas, por outro novos conflitos se configuraram
(e velhos conflitos se reconfiguraram...). A década de 2000 foi marcada pela
reativação de fronteiras exploratórias das indústrias madeireira e petrolífera na
Amazônia ocidental, no âmbito de projetos desenvolvimentistas, impactando o vale
do Javari (Nascimento, 2006; Nascimento et al., 2011; Nascimento, 2011a). O caos do
atendimento à saúde e o quadro hiperendêmico de hepatites virais e outras doenças
infectocontagiosas como a malária, mansonelose e tuberculose vitimou 8% da
população do vale do Javari em 11 anos (Centro de Trabalho Indigenista, 2010) soma-se a este quadro a desestruturação do movimento indígena promovida pelos
convênios com o órgão de Estado então responsável pela saúde indígena, a Fundação
Nacional de Saúde (Funasa)24.
Para além disso, a crescente monetarização de determinados circuitos de troca,
a inserção dos povos indígenas em políticas públicas sociais e o assalariamento, a
consolidação dos espaços urbanos regionais como polos concentradores de trocas,a
intensificação do trânsito aldeia-cidade e a ampliação da presença indígena na cidade
são alguns dos processos que envolvem tensões no cenário contemporâneo do vale do
Javari e sobre os quais tentarei oferecer uma leitura crítica, questionando
determinados pressupostos frequentemente mobilizados em sua interpretação.

24

Para maiores informações sobre a questão de saúde no vale do Javari, ver Centro de Trabalho
Indigenista (2004; 2005; 2011); Nascimento e Erikson (2006); Matos & Marubo (2006); Welper &
Cesarino (2006); Conselho Indígena do Vale do Javari (2007); Nascimento (2008); Coutinho (2008);
Centro de Trabalho Indigenista & Instituto Socioambiental (2011).
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CAPÍTULO I - FRONTEIRAS ENTRECRUZADAS

É recorrente a imagem do vale do Javari como uma região isolada, fronteira
"ainda" distante das frentes de colonização e desenvolvimento e das transformações
vertiginosas nos diferentes regimes de espaço-tempo com os quais colidem. A
presença expressiva de povos indígenas isolados no contexto contemporâneo é
frequentemente mobilizada para construir a ideia de uma região selvagem, nos rincões
mais distantes do território nacional, nas margens da civilização25.
O vale do Javari ocupa, efetivamente, uma posição geográfica e econômica
marginal se tomarmos como referência os padrões de ocupação e uso do solo
característicos dos processos de colonização modernos no continente americano. As
enormes distâncias geográficas que separam esta região dos grandes centros
urbanizados mais próximos e a inexistência de vetores rodoviários conectados às
malhas nacionais do Brasil, Peru e Colômbia foram alguns dos fatores que
concorreram para a manutenção de extensa cobertura florestal em um raio de centenas
de quilômetros, pontuado apenas por pequenas manchas urbanas e alguma atividade
agropecuária ligada a estes espaços. Este último fator é especialmente relevante se
levarmos em conta os processos que transformaram profundamente a paisagem
amazônica brasileira a partir da década de 1960, com a abertura de rodovias como a
BR-230 (Transamazônica), a BR-364 e a BR-210 (Perimetral Norte)26.
Mas as construções (mais ou menos românticas) de uma fronteira isolada da
civilização que povoam o imaginário de viajantes, jornalistas, militares, políticos e de
um amplo espectro de aventureiros deriva mais do que tudo da ignorância
predominante no senso comum sobre as regiões mais distantes do Centro-Sul, seus
povos, dinâmicas e processos históricos. A miopia de certa noção de história que
preside a construção da ideia de "nação" e o discurso desenvolvimentista a ela
25

Para uma crítica sobre a imagem da Amazônia como "última fronteira", ver Pacheco de Oliveira
(2010).
26

Conforme já mencionei, o traçado planejado originalmente da rodovia Perimetral Norte atravessava
no eixo NE-SE a TI Vale do Javari, conectando as cidades de Benjamin Constant (AM) e Cruzeiro do
Sul (AC). Veremos mais adiante que o início da atuação da Funai e dos trabalhos de atração de "índios
arredios" promovidos pelo órgão indigenista no vale do Javari se deram no âmbito da construção desta
rodovia.
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associado,

emanados

desde

uma

perspectiva

"do

sul"

(entendida

aqui

metaforicamente, já que abundam fac-símiles em todos os quadrantes do 'território
nacional', inclusive nas regiões mais distantes do Centro-Sul...), não consegue
acomodar senão no passado ou como desvios a serem corrigidos a diversidade
composta pela multiplicidade de povos, "morfologias sociais, adaptações ecológicas,
economias materiais e cosmologias" na Amazônia (Almeida, 2008: 151) - e na
verdade em toda parte, embora frequentemente invisibilizada por certos discursos
exotizantes.
A este quadro correspondem processos históricos não necessariamente
lineares, que se entrecruzam e podem ser vislumbrados mesmo sob uma perspectiva
da historiografia oficial. Já foi mencionada por diversos autores a existência de redes
de relações de escala regional (e quiçá continental) prévias à chegada dos brancos, das
quais participavam os antepassados dos povos indígenas do vale do Javari 27 . Na
Amazônia ocidental, a economia da borracha alterou significativamente a
configuração de tais redes, mas não de modo homogêneo - assim, houve maiores
impactos sobre determinados povos e regiões do que outros; coexistiram estratégias,
formas e graus diferentes de engajamento/isolamento no sistema de aviamento da
borracha (e em circuitos econômicos subsequentes)28. Estas afirmações se aplicam
tanto para situar o vale do Javari no quadro mais amplo da Amazônia ocidental,
quanto para situar as nuances internas ao quadro do vale do Javari. Veremos, a seguir,
algumas informações sobre o "descobrimento" desta região e o processo de
construção das fronteiras nacionais do Brasil e Peru.

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE FRONTEIRAS DOS ESTADOS NACIONAIS DO BRASIL E PERU

O vale do Javari irá ocupar uma posição de destaque no processo de
construção e delimitação das fronteiras dos estados nacionais criados a partir das
antigas possessões coloniais de Espanha e Portugal. Até o ano de 1750, a região do
alto Solimões cabia formalmente aos espanhóis, com base na divisão das possessões

27

Cf. Lathrap (1970), Porro (1992), Roosevelt (1922).

28

Para um desenho esquemático do sistema de aviamento na bacia do Javari, ver Centro Ecumênico de
Documentação e Informação (1981: 28).
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ultramarinas de Portugal e Espanha regida pelo Tratado de Tordesilhas, de 1495. A
ocupação colonial desta região por ambas as metrópoles só foi iniciada, no entanto, no
século XVII, com o estabelecimento dos primeiros aldeamentos jesuítas espanhóis
nos rios Napo, Huallaga, Ucayali, Marañon e Solimões, "que começou com a
instalação de membros da Companhia de Jesus em Borja, logo abaixo da confluência
do rio Santiago com o Marañon em 1638" (San Roman, 1945: 45 apud Conselho
Ecumênico de Documentação e Informação, 1981: 13). Até finais do século XVII,
missionários espanhóis e portugueses empreenderam o estabelecimento de
aldeamentos ao longo do Solimões-Amazonas, os primeiros a partir de seu alto curso
e os segundos a partir de sua foz (Mapa 2). Em 1689, missionários jesuítas espanhóis
já tinham alcançado as proximidades da foz do Juruá, enquanto os portugueses
haviam atingido a foz do rio Cuchivara, que é como chamavam o Purus (idem). A
coroa portuguesa buscou expandir suas conquistas para além do limite estipulado pelo
Tratado de Tordesilhas, e teria efetivamente conquistado o Solimões entre 1709 e
1710 (idem). Em que pese haver menções entre cronistas deste período sobre aqueles
que seriam os antepassados dos Matsés (e muito possivelmente dos demais povos
pano agrupados sob a rubrica Mayoruna por Erikson29), a presença de colonizadores
europeus se restringia basicamente às margens dos grandes rios, e aparentemente todo
o vale do Javari permaneceu em uma situação marginal com relação à penetração,
controle e ocupação coloniais (op. cit.: 15)30.

29

Erikson (1992).

30

Apesar da atual localização de aldeias nas margens de grandes rios como o Javari, o Jaquirana e o
Curuçá, os Matsés são povos "essencialmente habitantes de terras interfluviais" (Erikson, 1999: 63),
como o são os demais povos pano conhecidos da TI Vale do Javari - os Matis (que também se
autodenominam Matsés), os Kulina Pano, os Marubo e os Korubo (e talvez possamos acrescentar
futuramente a esta lista os Mayá da bacia do Quixito, no entanto não dispomos de informações
suficientes para afirmar se tratar de um povo pano). Entretanto, é consenso entre as etnografias
disponíveis que os antepassados dos Matsés contemporâneos frequentavam as várzeas de grandes rios
como o Amazonas, o Ucayali e o Javari (Cf. Romanoff, 1984; Erikson, 1999; Coutinho, 1993; Matos,
2009), e pessoalmente escutei de mais de um Matsés que antigamente eram frequentes as varações até
Requena, cidade peruana na confluência dos rios Tapiche e Ucayali. Atualmente há um varadouro até
esta cidade partindo do igarapé Loboyacu, um afluente do rio Gálvez, que é bastante utilizado pelos
Matsés. Assim, a historiografia aponta a presença daqueles que seriam os antepassados dos Matsés no
Huallaga e nas missões de Maynas no século XVII, e Erikson sugere que os diversos grupos mayoruna
ocupavam um vasto território entre o Ucayali e Javari, mas com extensões até o Huallaga, a oeste, e o
Jutaí, a leste (1999: 63-77). É importante apontar que a expressão 'Mayoruna' é utilizada por Erikson
para "para designar al conjunto de las diferentes entidades autónomas de Panos septentrionales" (1999:
65), que abrange os Matsés ou Mayoruna contemporâneos, mas também os Matis, Korubo e Kulina
Pano.
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MAPA 2: MISSÕES JESUÍTAS NO SÉCULO XVIII

Fonte: CEDI, 1981.

O Javari irá efetivamente "entrar no mapa" em 1750 31 , com o Tratado de
Madrid, celebrado entre Portugal e Espanha, buscando pôr fim às disputas territoriais
entre as duas metrópoles. Isso porque,por meio deste tratado, o Javari passava a
constituir o limite mais ocidental da fronteira portuguesa32:
"Tractado de Madrid, de 1750. Art. VIII - 'Baixará pelo alveo destes dous rios, já
unidos, (Guaporé e Mamoré) até a paragem situada em igual distancia do dito rio
das Amazonas ou Maranon, e da bocca do dito Mamoré; e desde aquella
paragem continuará por uma linha Leste-Oeste até encontrar com a Margem
Oriental do Javary, que entra no rio das Amazonas pela sua margem Austral;
[...].'" (Thaumaturgo de Azevedo, 1901: 146, grifo meu).
31

A partir de 1752 é construída pelos jesuítas a mando do governo português a missão de São Francisco
Xavier do Javari (próximo à foz deste rio), que entraria em decadência seis anos mais tarde. Os
remanescentes deste aldeamento teriam fundado um povoado na margem oposta do Solimões que deu
origem à atual cidade de Tabatinga. Paralelamente às disputas entre as coroas de Espanha e Portugal,
este período foi caracterizado por disputas entre diferentes ordens religiosas: franciscanos e jesuítas
teriam disputado áreas no Ucayali-Marañon-Amazonas, enquanto os carmelitas teriam reivindicado o
citado aldeamento de São Francisco Xavier do Javari como área sob sua jurisdição. Para uma descrição
sobre o início da urbanização no alto Solimões, ver Paladino (2006: 146-154).
32

Peixoto (2002) apud Vergara (2010: 347).
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A partir do estabelecimento desta linha, que ficou conhecida como o
'meridiano Madeira-Javari' (Mapa 3), "[a] necessidade de determinação das nascentes
do rio Javari pode ser vista como um elemento de continuidade entre vários períodos
históricos" (Vergara, 2010: 347). O Tratado de Santo Ildefonso (1777)irá repetir a
mesma fórmula, tendo ambos estabelecido "a linha divisória entre os domínios
espanhóis e portugueses na Amazônia" (idem). Quando do Tratado de Madri,
Portugal evocou o princípio romano uti possidetis para legitimar sua posse sobre
terras que seriam da Espanha, segundo o Tratado de Tordesilhas. Mas na ocasião,
"se o Madeira era inegavelmente português e povoado, o Javari, devido à
dificuldade de acesso, era um marco simbólico dos limites portugueses e
posteriormente brasileiros com os países vizinhos. Assim, é possível inferir que,
se o Madeira tornou-se brasileiro por sua ocupação secular, consolidada por
meio do princípio uti possidetis, o Javari era um marco oferecido pela ideia de
limite natural, ambos os rios podendo ser vistos como as balizas da política
externa brasileira no Império, ou seja, ora se valendo da ideia de ocupação, ora
de limite natural herdado do período colonial." (Peixoto, 2002: 141 apud
Vergara, 2010: 347, grifo meu)

Após os referidos tratados, o Javari passou a ser razoavelmente conhecido até
certa altura, tendo "sido devassado por comissários de ambas as nacionalidades,
encarregados da demarcação, entre 1781 e 1787" (Centro Ecumênico de
Documentação e Informação, 1981: 16). Também são apontadas expedições em busca
de salsaparrilha em finais do século XVIII e início do século XIX (Branco, 1959: 200201 apud Centro Ecumênico de Documentação e Informação, 1981). No entanto, ao
menos sob uma perspectiva da historiografia oficial33, parecem ter sido decisivos para
o relativo isolamento do vale do Javari até o século XIX (1) a belicosidade dos povos
indígenas (sobretudo os antepassados dos Matsés) e sua resistência à entrada de
estrangeiros; e (2) as doenças que fustigavam os intentos exploratórios. Mas estes
fatores não impediram que a região fosse ocupada por expressivo contingente de
'estrangeiros' na virada dos séculos XIX-XX (sobretudo peruanos e cearenses, mas

33

Outras são as razões para esse isolamento apontadas, por exemplo, por alguns Marubo. Ao conversar
com um velho Marubo em 2013 sobre o contexto atual de confinamento territorial e extrema violência
em que vive a maioria dos povos indígenas no Mato Grosso do Sul (Oziel Terena acabara de ser morto
pela Polícia Federal em ação de reintegração de posse) e no Centro-Sul do Brasil de maneira geral, este
disse-me que no passado pajés kẽchĩtxo e romeya marubo “muito fortes” fizeram "reza" (shõka) para
que os brancos (nawa) não conseguissem chegar em suas terras: para que seus barcos afundassem, seus
aviões caíssem, seus motores quebrassem, e que padecessem de doenças. Por esta razão a TI Vale do
Javari estaria, ainda hoje, segura de invasões. Sobre os dois tipos de xamãs marubo, ver Montagner
(1985) e Cesarino (2008a).
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também indígenas de outras regiões trazidos por patrões seringalistas, como os
Txamikoro34 com os quais os Marubo travaram contatos no período caucheiro).
Segundo o volume do Centro Ecumênico de Documentação e Informação
dedicado ao vale do Javari (1981), Spix, que esteve na região do alto Solimões na
primeira metade do século XIX, informa que "os portugueses o evitavam [o rio
Javari] por causa das doenças malignas e dos índios, que atravessavam o piloto com
um grande dardo ou zagaia e caíam sobre os demais tripulantes com clavas
quadriláteras" (Spix & Martius, 1976 apud Centro Ecumênico de Documentação e
Informação, 1981: 16). O mesmo documento aponta, baseado em informação do
naturalista inglês Henry Walter Bates (que esteve em São Paulo de Olivença por
alguns meses entre 1857 e 1858), que os 'Mangeronas' (Matsés) "tinham tornado a
navegação do Javari impossível devido a suas tocaias" (Bates, 1944 apud Centro
Ecumênico de Documentação e Informação, 1981: 16), e que "dois rapazes que
haviam se aventurado pelo Javari foram mortos e comidos pelos Mayorúna, que, por
um ou dois anos, não tinham dado mostras de hostilidade" (idem). Este último evento
teria motivado o subdelegado de São Paulo de Olivença a enviar uma diligência da
Guarda Nacional para investigação e retaliação das mortes, mas a aldeia verificada
havia sido abandonada (Centro Ecumênico de Documentação e Informação, 1981:
17). A belicosidade dos índios do alto Javari é também uma constante nos relatos das
três comissões mistas de demarcações de limites Brasil-Peru que sucederam a

34

Ou Chamicuro, povo arawak cuja língua estaria atualmente em vias de extinção, contando com dois
falantes anciãos em um grupo de dez ou vinte pessoas que vive em um afluente do rio Huallaga
(segundo
informação
extraída
do
endereço
http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/amerindia/arawak/chamikuro,
acessada
em
20/01/2015). De acordo com outra fonte de informação, os Chamicuro habitavam as cabeceiras do rio
Samiria quando da chegada dos primeiros europeus à região; no período do caucho muitos teriam sido
levados por patrões para os rios Javari (o que corrobora as informações dos Marubo) e Napo. Um
grande numero de famílias teria se mudado para Iquitos e para outras comunidades ribeirinhas na
região até 1920; em 1968 sofreram uma epidemia de varíola que reduziu sua população a 500 pessoas,
que foram levadas junto com os Aguano para a localidade de Santiago de la Laguna, no rio Huallaga.
Atualmente (o site não precisa a data) teriam uma população de 126 pessoas, vivendo na localidade de
Pampa Hermosa, distrito de Lagunas, província do Alto Amazonas, Loreto, Peru
(http://www.peruecologico.com.pe/etnias_chamicuro.htm, acessado em 20/01/2015).
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"Convenção Especial de Commercio, Navegação Fluvial e Limites", de 1851 35
(Coutinho, 2014: 43)36.
MAPA 3: MERIDIANO MADEIRA-JAVARI SEGUNDO OS TRATADOS DE MADRID (1750), DE SANTO ILDEFONSO (1777) E
DE 27 DE MARÇO DE 1867

Fonte: Thaumaturgo de Azevedo, 1901.

A primeira comissão, chefiada pelo capitão-tenente João Soares Pinto e pelo
geógrafo Manuel Rouaud y Paz Soldan - representando, respectivamente, o Império
35

Seu inteiro teor está disponível no endereço http://dai-mre.serpro.gov.br/atosinternacionais/bilaterais/1851/b_31/ (acesso em 14 de janeiro de 2015)
36

Ver Welper (2009) e Coutinho (2014) para maiores detalhes sobre as entradas das comissões mistas
de demarcação de limites no Javari.
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do Brasil e a República do Perú - era composta por vinte e uma pessoas e subiu o
Jaquirana em 1866. À montante do rio Galvez (assim batizado nesta ocasião), a
comissão encontrou sinais de presença indígena:
"Diversas evidências como rastros deixados nas praias, inúmeras pontes
improvisadas com troncos de árvores, canoas de paxiúba toscamente escavadas,
uma grande quantidade de matapis [um tipo de armadilha de pesca] colocados no
rio e a tamborilada que se ouvia com frequência demonstraram aos
comissionados que se encontravam, indubitavelmente, numa área onde os índios
pululavam" (Paz Soldan, 1867 apud Coutinho, 2014: 44).

Acima do rio Batã (então batizado de Paisandú) (ver Mapa 1) a comissão
sofreu uma emboscada e bateu em retirada. Pouco depois foi atacada por
aproximadamente cem índios, o que resultou na morte de Soares Pinto e em grave
ferimento de Paz Soldan, flechado na perna (Coutinho, 2014: 44). A Segunda
comissão mista subiu o Javari em janeiro de 1874, comandada pelos capitães de
fragata Antônio Luiz von Hoonholtz (conhecido como Barão de Teffé) e Guillermo
Black:
"A expedição era composta por 82 integrantes, entre marinheiros e 'índios
mansos' originários do Solimões e Huallaga, os quais tiveram como maiores
inimigos as febres palustres, a fome e o beribéri, além de serem obrigados a
empregar 'inauditos esforços para abrir caminho rio abaixo através das fortes
estacadas e barragens, por meio das quais os selvagens haviam obstruído o rio
em vários pontos' (Teffé, op. cit. [1888]:173)". (Coutinho, 2014: 45)

A comissão é atacada duas vezes no alto Jaquirana e três dos atacantes são
mortos nos confrontos. Após o último ataque, logra atingir as proximidades das
nascentes do rio Jaquirana, em local onde há novo encontro com índios, que desta vez
fogem para o centro da mata. No lugar do marco de fronteira entre a República do
Peru e o Império do Brasil, "Von Hoonholtz erigiu uma gigantesca cruz, deixando
junto a ela:
[...] uma calca, camiza, paletot e botinas bem como um espelho grande e um
chapéu tudo novo, como presentes para os nossos patrícios que tão mal nos teem
recebido nos seus domínios alem de muitos outros presentes apropriados e que
muito deviam apreciar, como dois grandes espelhos, collares e ferramentas.
Nesta ocasião convem notar que todos os índios do Javary são brasileiros pois
embora se comuniquem com o lado do Peru, contudo todas as malocas são na
margem do Brasil." (Von Hoonholtz, 1874 apud Welper, 2009: 75)

O período que sucedeu a segunda comissão mista se caracterizou pela
penetração de caucheiros na região, o que leva Coutinho a afirmar que "[q]uando a
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terceira comissão de limites do século XIX penetra no Javari [entre junho e setembro
de 1987], ela encontra uma paisagem humana já modificada pela presença dos
extratores da goma elástica" (2014: 46). De acordo com Augusto Cunha Gomes,
capitão-tenente da armada que chefiou a terceira comissão de limites do século XIX37,
o rio Javari eram muito povoado de sua boca até a foz do rio Itaquaí (então chamado
de Itecuahy), e a navegação era feita com regularidade até este ponto, onde estava
localizado o povoado Santa Cruz de Itecuahy, também conhecido com Remate de
Males (Fotos 1 e 2) - ele relata que alguns vapores chegavam até a boca do rio Curuçá
na época das cheias (Cunha Gomes, 1899: 29). A expedição percorreu o Itaquaí por
seis milhas, trecho que estaria então
"todo habitado, bem como os seus tributarios, por cearenses e peruanos. Suas
aguas são brancas e barrentas e não é sadio. Tem uma população superior a
1.500 pessoas, as quaes se dedicam á indústria extractiva da seringa e do caucho,
notando-se que a deste é 3/4 da produção do rio." (Cunha Gomes, 1899: 46)

Não apenas o Itaquaí tinha uma população de imigrantes da borracha
expressiva naquela ocasião, mas regiões como a área que hoje compreende o extremo
sudoeste da TI Vale do Javari e seu entorno (ver Mapa 1) - e que corresponde, no
contexto contemporâneo, a uma das áreas mais 'isoladas' da Amazônia ocidental:
"Toda a população que hoje ocupa os valles dos rios Jaquirana, Bathan e grande
parte do Ipyxuna e dos seus affluentes, já em número superior a 5.000 pessoas, é
de origem peruana, falam, em geral, a língua Quichúa, que é usada pela gente do
povo em todo o baixo Andes Oriental, e o máo hespanhol, que só falam os
patrões com os agentes das casas fornecedoras de Iquitos. (op. cit.: 33, grifos do
autor)

Naquele momento, havia barracões de caucheiros até o alto Jaquirana, como o
de Lontananza, em sua margem esquerda, Seis Solis (ou Nueva Estación38) e Rayo,

37

Antes da expedição chefiada por Cunha Gomes, o marechal Gregório Thaumaturgo de Azevedo havia
chefiado a primeira comissão mista de limites do período republicano, instruída "a traçar uma linha
geodésica entre os rios Madeira e Javari, passando pelo rio Acre e avançando preferencialmente por
terra" (Vergara, 2010: 350). Thaumaturgo "descobriu vários pontos duvidosos na demarcação feita pelo
Barão de Tefé", inclusive com relação à localização da nascente do rio Javari (idem), crítica que já
havia sido apontada pelo deputado José da Costa Azevedo (1880). Para maiores informações sobre a
polêmica gerada a partir da publicização de opiniões divergentes sobre a localização das nascentes do
Javari-Jaquirana, envolvendo o Barão de Tefé, Thaumaturgo, Cunha Gomes e os ministros das relações
exteriores do Brasil, Carlos de Carvalho e Dyonísio Cerqueira, ver Azevedo (op. cit.), Cunha Gomes
(1899), Thaumaturgo de Azevedo (1901) e Vergara (2010).
38

"[...] que é uma pequena barraca, situada na margem direita do rio Jaquirana, habitada apenas por um
peruano de nome Moysés Lopes, que tem como companheiros tres indios, dois pequenos e um velho,
sendo dois da tribu dos Rhemus e um dos Capanauas." (Cunha Gomes, 1899: 64, grifos do autor)
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"último ponto habitado na margem direita do rio Jaquirana por caucheiros peruanos"
(Cunha Gomes, 1899: 64, grifo do autor).
Sobre a presença indígena na região, Cunha Gomes afirma que o Javari era
habitado no século XVIII por "indios Maronas, Panos, Tapaxunas e Tucunas", que
teriam sido substituídos em princípios do século XIX pelos Colinos, Uaraicos, Jannes
e Mayurunas (1899: 35, grifos do autor). A comissão de 1864 teria sido atacada por
estes últimos, "já com o nome de Mangeronas, que habitavam toda a região ribeirinha
do Javary, sempre feroz e bravia" (idem, grifos do autor). Os impactos demográficos
da extração da borracha sobre os índios são por ele mencionados:
"Hoje, os indios que vivem no valle do Javary são em pequeno numero, devido
ás correrias contínuas, que fazem os caucheiros peruanos para expellil-os do
territorio onde exploram o Caucho e para tomarem as pequenas, cuja venda
constitue um ramo de negocio lucrativo" (op. cit.: 36)

Por conta disso, quando da expedição da terceira comissão de limites o trecho
entre a foz do Javari e a boca do Gálvez teria apenas "poucas malocas de selvagens,
quasi na totalidade já domesticados", pertencentes aos 'Marugo' e 'Tucunas' (idem).
Ainda segundo Cunha Gomes, os 'indios ferozes' que habitavam o Gálvez seriam,
"pelo seu estado de selvageria, usos e costumes, [...] os mesmos Mangeronas ou os
antigos Mayurunas", embora fossem denominados regionalmente como 'Capanauas'
(ibidem). Estes ocupariam o trecho da margem esquerda do Jaquirana compreendido
entre a foz do Gálvez e a boca do Batã, e ambos os lados de aí a montante, enquanto a
margem esquerda e o interflúvio com o Curuçá seriam ocupados pelos 'Rhemus'. Os
Capanauas são descritos como "ferozes e inconciliaveis inimigos" destes últimos
(ibidem). Ainda sobre os 'Capanauas' o chefe da terceira expedição afirma que
"[f]azem uso nos seus ataques da lança e tacapy e utilisam-se raras vezes de arco
e flecha39, a não ser quando pescam e caçam. São ousados e valentes, atacam o
39

É digno de nota o fato de que os Korubo contemporâneos tampouco utilizam arcos e flechas ou
zarabatanas nos confrontos com os brancos, com outros povos indígenas ou em conflitos internos, e
nem mesmo para caçar queixadas ou caititus. O contato corpo a corpo parece ser fundamental nesses
contextos. Embora eu não tenha condições de fazer uma análise no momento, sugiro um interessante
paralelo com artigo de Rival (1996) que faz uma crítica a interpretações deterministas sobre o uso de
zarabatanas e lanças pelos Huaorani (em detrimento do arco e flecha e de armadilhas de caça, que
seriam supostamente mais eficientes). Em linhas gerais, ela demonstra como as tecnologias de caça
huaorani são produto de escolhas, a partir de um conjunto de fatores sociais, culturais e históricos dentre eles, a rejeição política de todo tipo de contato e trocas fora da sociedade huaorani por um longo
período, o conhecimento prático e as percepções construídas por meio da interação com animais, e
aspectos simbólicos relacionados à mitologia huaorani.
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homem civilisado de frente e não por traição, como em geral fazem as demais
tribus." (ibidem)

O relato de Cunha Gomes oferece, ainda, informações sobre a presença de
indígenas de outras regiões empregados na extração caucheira, sobre correrias e o
regime de exploração de mão de obra indígena:
"Todos trabalham com pessoal vindo do Perú, em geral indios já domesticados
da tribu Chamacôcos, e com aquelles que, em suas correrias, colhem das
malócas das tribus dos Rhemus e Capanahuas.
Estes indios tornam-se verdadeiros escravos, trabalham para o patrão a preço
miseravel da alimentação, que consiste em simples farinha e algum fumo. São
vendidos entre os patrões como simples mercadoria, acceitando o novo patrão
com a mesma indifferença com que serviram ao primeiro." (Ibidem: 33, grifos do
autor)

A belicosidade dos povos indígenas do alto Javari também foi constatada pela
terceira comissão de limites Brasil-Peru: ao retornarem das nascentes do Jaquirana,
seus membros foram atacados por índios armados de tacapes (ao que se atribui não ter
havido baixas na expedição), revidando o ataque a tiros de fuzil. Segundo o chefe da
expedição, teriam sido os 'Capanauas' a "tribu que acompanhou e perseguiu a
commissão desde o Galvez até as nascentes do rio Javary, atacando-a no Rayo", e
"[f]oi preciso repellil-a a bala e por espaço de muitos minutos manteve o pessoal da
commissão fogo renhido, até que se retirou" (ibidem).
A já apontada conectividade da bacia do Javari com o Juruá e o Ucayali por
varadouros é também mencionada por Cunha Gomes neste período: "É este rio [o
Jaquirana] bastante notavel pelos seus affluentes e pelas communicações que elles
permittem. Assim, hoje passa-se do rio Juruá ao Ucayali, fazendo-se apenas
pequenos trajectos por terra" (Ibidem: 32). A alta carga tributária sobre os produtos
extrativistas no Brasil contribuía para a utilização de varadouros por parte dos
caucheiros e seringueiros. Ainda segundo Cunha Gomes:
"Caucheiros peruanos ha que, quer por comodidade de rapido transito quer para
evitar pagamento de impostos brazileiros, mais elevados que os do Perú, fazem
seguir os seus produtos - Caucho e Sernamby - do Ipyxuna [Ipixuna], affluente
da margem esquerda do rio Juruá, para Iquitos pela via terrestre, que póde ser
assim delineada: Do Ipyxuna, ou dos seus unicos affluentes, o S. Francisco e o
rio Negro, passam os productos por terra em poucas horas até uma quebrada
forte ou igarapé, que entra no rio Bathan ou Paysandú, affluente da margem
direita do Jaquirana, subindo por este rio até pouco abaixo do Seis-Solis ou
Nueva Estacion, onde tomam boa estrada, que vai, em seis horas de marcha, ao
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igarapé Lobo, tributario do rio Branco, que desagua no rio Tapychy [Tapiche],
um dos mais navegados affluentes do rio Ucayali, e por este rio, onde ha
navegação regular a vapor, são os productos levados a Iquitos e exportados como
peruanos, apezar de serem de origem puramente brasileira" (Cunha Gomes,
1899: 32-33, grifos do autor).

O autor menciona, ainda, que mesmo produtos extraídos do baixo Jaquirana
também seguiam frequentemente por varadouros para o Peru, e por estes caminhos os
barracões eram abastecidos de mercadorias - ele mesmo afirma ter a comissão
comprado "em Seis-Solis, farinha e arroz, vindos do Pará por estes caminhos" (idem).
Os excessos tributários e o contrabando de mercadorias na região40 são citados por
outro militar, o general Marques Porto, alguns anos mais tarde. Ao narrar sua viagem
até Remate de Males em 1914, ele faz as seguintes colocações:
"A população destas terras tão afastada é quasi toda adventicia, composta na sua
maioria de cearenses e peruanos, todos mais ou menos contrabandistas pela força
das circumstancias. A villa de Nazareth [que era localizada na margem oposta a
Remate de Males, em território peruano] é o emporio commercial d'aquellas
vastas regiões; o seu commercio é activissimo e bem provido, e algumas das
melhores casas commerciais pertencem a brazileiros, emquanto que em Remate é
quasi nullo, não existindo mesmo casa commercial de generos de importação
estrangeira, por serem muito menores os preços das tarifas peruanas. É, pois,
colossal o prejuizo das rendas federaes, de modo que uma 'guerra' impõem-se
desde já, sem treguas - a dos direitos aduaneiros, que pelo menos devem ser
iguaes aos do Perú. A exportação da borracha brazileira faz-se toda por
contrabando, por aquella Republica, que mais avisada ou perspicaz do que nós,
cobra os direitos insignificantes de 6 0/0, emquanto que a tarifa brazileira é de 22
0/0. A competencia é impossivel em taes condições, e os proprios brazileiros vão
carregando sorrateiramente para o Perú com a boracha que é produzida em
territorio nacional, porquanto, diante da differença enorme de 17 0/0, não ha
patriotismo que resista." (Marques Porto, 1914: 160)

Em 1901 é estabelecida uma nova comissão, tendo em vista que o governo
boliviano não havia aceitado as coordenadas geográficas da nascente do Jaquirana
determinadas por Cunha Gomes, "pois o comissário boliviano não estava presente no
momento em que o brasileiro lá chegou" (Vergara, 2010: 354). Chefiada por Luiz
Cruls, renomado cientista que era então diretor do Observatório Astronômico (atual
Observatório Nacional, no Rio de Janeiro), e tendo como representante da Bolívia
Adolfo Ballivián, que já fora presidente daquele país (Coutinho, 2014: 47), esta
40

Sob este aspecto, as semelhanças com o contexto contemporâneo são notáveis. Embora a prática de
burlar controles alfandegários e de contrabandear mercadorias não seja uma exclusividade da fronteira
Brasil-Peru-Colômbia, aí a porosidade da fronteira é favorecida pela geografia e pela enorme
discrepância entre os impostos cobrados no Brasil e nos países vizinhos - a estrita observância das
normas alfandegárias brasileiras inviabilizaria até mesmo a aquisição de alguns gêneros básicos por
parte da população local.
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comissão tinha como missão, "além de determinar a posição geográfica das nascentes
do rio Javari, traçar a linha geodésica entre este rio e o Madeira" (Vergara, 2010:
355). Embora Cruls não traga informações detalhadas sobre os povos indígenas
habitantes da região, ele menciona um ataque a um barracão durante sua estadia na
região:
Na madrugada de 19 a 20 de agosto, os índios haviam dado cerco a um barracão,
denominado São Jorge (...) e exterminado todos os moradores, em número de 16.
Essa tribo não usa nem o arco, nem lança, mas unicamente sabres, bastante
afiados, feitos de madeira dura e resistente. Visitamos o barracão S. Jorge, e aí
encontramos numerosas e inequívocas provas do hediondo morticínio perpetrado
dias antes (Cruls, 1902: 24 apud Vergara, 2010: 357).

Segundo informações de um integrante da parte boliviana da expedição, o
ataque "teria sido perpetrado pelos índios denominados Mayu" (Coutinho, 2014:
48).Cruls atribui a ausência de confrontos entre a comissão de limites e as "tribus
selvagens" da região "[...] a constante vigia em que se achavam os [...] acampamentos
durante a noite, e a cautela tomada, antes do anoitecer, em mandar disparar alguns
tiros, e detonar um ou dous cartuchos de dynamite, cujo violento estampido se
repercutia pelos echos da floresta, e mantia assim a respeitosa distancia os filhos da
selva amazonica" (1904: 194). A exemplo das comissões anteriores, muitos de seus
integrantes foram acometidos por doenças como malária e beribéri, e o próprio Cruls
ficou muito debilitado, vindo a morrer alguns anos depois (Vergara, 2010: 358).
Neste período a população não indígena no Javari "foi estimada em três mil
pessoas e as poucas informações obtidas indicavam que os Mayu e os Capanagua,
habitantes da borda ocidental, e os Rhemu, encontrados na banda oriental, tinham sido
'expulsos das margens do rio por peruanos e brasileiros que por lá passaram em busca
de borracha'" (Satchell, 1903: 437 apud Coutinho 2014: 48). Entre 1901 e 1903 o
Javari é também percorrido por engenheiros e militares peruanos, como parte do
trabalho da Junta de Vías Fluviales (Delgado, 1904: 29-30 apud Coutinho, 2014: 48).
Em 1909 uma nova comissão mista é constituída, após o Tratado de Petrópolis, "para
a demarcação definitiva da fronteira entre Brasil e Peru entre as nascentes do Javari e
rio Acre" (Coutinho, 2014: 48).
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DA BORRACHA À MADEIRA

As "Notas ethnographicas sobre os indigenas do alto Juruá (Acre) e valle do
Ucayali (Perú)", de Victor Oppenheim (1936a), letão que percorreu a referida região
na primeira metade da década de 1930 realizando estudos geológicos, ilustra as
transformações ocorridas no período subsequente às sucessivas comissões de
demarcação de limites Brasil-Bolívia e Brasil-Peru. Na porção do vale do Juruá
situada no estado do Amazonas, Oppenheim menciona os 'Canamarys (Uili-duapá)'41,
encontrados "abaixo de São Felippe [atual cidade de Eirunepé] e na margem direita
do Tarauacá, [...] "bastante civilisados" e trabalhando seringa (op. cit.: 146); os
'Bendyapás'42, que eram na ocasião poucas famílias vivendo também abaixo de São
Felippe; os 'Curinas (ou Colinas)', então classificados como 'Aruak' a partir de
informação brindada a Oppenheim por Kurt Nimuendaju, que ocupavam "a região da
foz do rio Gregório e quasi todo o valle deste rio" com uma população de mais de três
mil pessoas "em continuo contacto com a população civilizada" (idem); os 'Parauas'43,
"tribu [que] foi quasi toda absorvida e extinguida pelos Curinas", restando poucas
famílias vivendo na "collocação Adelia" (op. cit.: 147), abaixo de onde hoje fica a
cidade de Ipixuna; e os 'Catuquinas', povo pano então habitante "[d]o baixo valle do
Ipixuna e a margem esquerda do valle do Juruá", que, outrora numerosos, "teriam
sido reduzidos a poucas tribus nomadas" (idem). O geólogo menciona guerras
pregressas entre os 'Bendyapás' e os 'Curinas', e entre estes últimos e os 'Catuquinas'
do alto Juruá (ibidem).
Oppenheim cita, ainda, outros povos habitantes do Juruá e Ucayali, mas irei
me deter às informações pertinentes àqueles então habitantes das regiões de
interflúvio destes vales com o Javari: os 'Poyanauas', 'Nucuinis', 'Rhemus',
'Capanauas', 'Punhamumanaua' e 'Mayus'. A exemplo de outros povos encontrados, os
'Poyanauas' também se encontravam "reduzidos a poucas familias 'amansadas' e

41

Trata-se do subgrupo kanamari Wiri-Dyapá mencionados por Tastevin (apud Costa, 2007:89).

42

Outro subgrupo kanamari, mencionado por Tastevin (1919: 146), José Cândido de Melo Carvalho
(1955: 53) e Luiz Antônio Costa (2007) sob as grafias 'Bendiapas', 'Indiapás' e 'Bin-dyapá',
respectivamente.
43

Também citados por Tastevin como uma fração dos Kanamari (1919: 146), embora identificados por
Oppenheim como um povo pano.
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localisadas [sic] nos terrenos do Sr. Mancio Lima" (op. cit.: 150)44. Os 'Nucuini', que
pouco antes teriam sido numerosos e ocupariam a extensa região compreendida entre
o Paraná dos Mouras (afluente da margem esquerda do Juruá a montante da cidade de
Cruzeiro do Sul) e o rio Jaquirana, encontravam-se reduzidos a cerca de dez famílias
vivendo em dois afluentes do rio Môa, o igarapé Ramon e o paraná da República (op.
cit.: 151). Com base em informações de Braulino de Carvalho, que teria encontrado
anos antes "algumas familias de indios Rhemus na margem direita do Jaquirana e que
se chamavam a si mesmos de "Nucuinins", Oppenheim levanta a hipótese de que os
'Nukuinins' por ele encontrados poderiam ser os mesmos 'Rhemus', ou que estes
teriam desaparecido ou sido absorvidos pelos primeiros (idem). O próprio Oppenheim
encontrou no Tapiche "varios indios com a tatuagem identica á já descripta dos
'Nucuinins'" que assim se autodenominavam, embora fossem conhecidos como
'Rhemus' oruindos do Jaquirana (ibidem). Os 'Capanauas', por sua vez, foram
encontrados em várias aldeias no alto rio Tapiche, "fallando a mesma lingua dos
Poyanauas", e eram numerosos na ocasião (op. cit.: 152). Também são encontrados no
Tapiche três indivíduos 'Punhamumanaua' vivendo na boca do rio Ubuya (um afluente
da margem direita daquele rio), provenientes das cabeceiras do rio Blanco. Foram
perseguidos e reduzidos drasticamente pelos indios 'Mayus'. Estes últimos ocupariam,
na ocasião, todo o vale do rio Blanco, que teria se tornado "impenetravel tanto para os
civilisados como para indios de outras tribus do valle do Tapiche" (op. cit.: 153):
"Na epoca da exploração da Hevea nesta região, os Mayus foram repellidos para
as cabeceiras do valle; no entanto, posteriormente avançaram sobre os
civilisados, recuperando os terrenos perdidos, queimando os 'barracões' e
destruindo todo o vestigio da civilisação naquelle valle." (Idem)

O geólogo letão encontrou muitos vestígios da presença dos Mayus na altura
da boca do rio Blanco (que está situada a cerca de 50 km em linha reta de Requena).
Em sua descrição, ressalta que a tatuagem e hábitos dos Mayus indicariam tratar-se de
um povo pano, no entanto sua língua seria diferente das demais faladas na região45.

44

O coronel Mâncio Lima foi um destacado seringalista e comerciante do alto Juruá no início do século
XX. Dono do Seringal Barão, promoveu correrias contra os Poyanawa. Foi intendente do município de
Cruzeiro do Sul na década de 1920.
45

Segundo Matos (2009), os Mayu seriam um povo específico, assim designado pelos Matsés
(Mayoruna) atuais (op. cit.: 18). Estes afirmam que não compreendiam a língua dos Mayu (idem). Esta
observação se faz necessária porque a mesma expressão (ou similares, como Máyo) é empregada em
diversas fontes para se referir aos mesmos Matsés, o que pode causar certa confusão. Segundo
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Embora as informações fornecidas por Oppenheim (op. cit.) contemplem
apenas o entorno do vale do Javari e o alto Jaquirana, em linhas gerais revelam a
drástica redução demográfica sofrida pelos povos indígenas desta região no auge da
economia da borracha, ocasionada por doenças trazidas pelos colonizadores, correrias
e "amansamentos" promovidos pelos seringalistas. O recuo de alguns desses grupos
para regiões de cabeceiras, migrações, processos de fusão e mudanças no padrão de
interação com povos vizinhos são alguns dos resultados desse rearranjo promovido
pelo boom da borracha.
A partir do início da segunda década do século XX a economia da borracha
começa a entrar em decadência, e há uma gradativa retração da população não
indígena no vale do Javari. Os Marubo, por exemplo, irão viver um período de
relativo isolamento e retomada demográfica no interflúvio Curuçá-Ituí até a virada
das décadas de 1940-50 (Ruedas, 2001:13-15; Centro Ecumênico de Documentação e
Informação, 1981: 23), que será caracterizado pela supressão de guerras entre os
diferentes coletivos -nawavo e de um "trabalho sistemático de espiritização 46 das
pessoas" conduzido por João Tuxáua, ponto que retomarei adiante (para maiores
detalhes, ver Ruedas, 2001 e Welper, 2009). Embora o trabalho da borracha não tenha
sido de todo abandonado, a extração madeireira irá gradativamente constituir a
principal atividade econômica da região a partir da década de 1940. O sistema de
aviamento e as relações de trabalho da economia da borracha na região serão
mantidos, embora parte da população seringueira venha a emigrar gradativamente
para os núcleos urbanos mais próximos - a desintrusão definitiva da TI Vale do Javari
só irá ocorrer quando da conclusão do processo de regularização fundiária da TI Vale
do Javari.
Vimos que a economia da borracha implicou o estabelecimento de barracões e
de um contingente expressivo de população não indígena nos principais rios da

informação do linguista David Fleck apresentada por Krokoszyński et al. (2007: 124) e Matos (2009:
21), os Mayu seriam o mesmo povo (ou muito próximo a ele) cuja autodenominação era moríke,
possivelmente de língua arawak.
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"Espiritização" é um neologismo inventado por Cesarino (2008a) para traduzir a expressão marubo
yove-a: "[o] neologismo espiritizar quer se diferenciar de „espiritualizar‟: [...] trata-se aqui de um
processo de transformação ou de alteração da pessoa, e não de uma elevação (do material em direção
ao espiritual, como costumam conceber as místicas ocidentais e as torções ontológicas dos neoxamanismos urbanos)" (op. cit.: 27).
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região, vivendo em diversas colocações de onde saíam as estradas de seringa. A
exploração madeireira, embora não demandasse necessariamente a fixação dos
trabalhadores, mobilizava um grande número de 'turmas' de madeireiros até as
cabeceiras dos principais igarapés de todo o vale do Javari, impactando
profundamente os povos indígenas da região. Como resultado da crescente invasão de
territórios que haviam permanecido até então relativamente pouco explorados, se
intensificam os conflitos, resultando na morte de índios e madeireiros, bem como
ataques à população ribeirinha que permanecera no vale do Javari.

À MARGEM DA POLÍTICA INDIGENISTA

Assim como ocorreu no Acre, a presença do órgão indigenista do Estado
brasileiro no vale do Javari foi tardia. Embora a Funai tenha realizado os "primeiros
contatos" (expressão que será problematizada no Capítulo II) dos povos Matis e
Korubo nas décadas de 1970 e 1990 47 , respectivamente, vimos que a chagada do
órgão foi em muito antecedida pelas entradas das frentes extrativistas caucheira,
seringalista e madeireira, bem como das comissões de demarcação de limites dos
Estados nacionais. Antes de continuarmos, porém, apresentarei algumas informações
sobre a passagem pontual de um funcionário do antigo Serviço de Proteção aos Índios
e Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPI) pelo alto rio Ituí, que também
ilustra a porosidade e o dinamismo dessa fronteira supostamente 'isolada', em
princípios do século XX.
Já foi apontado que a economia caucheira alterou significativamente o vale do
Javari na virada dos séculos XIX-XX, período em que alguns dos povos da região
estabeleceram contatos com esta frente extrativista. Alguns dos coletivos que
compõem a atual sociedade Marubo se engajaram na economia caucheira, tendo
posteriormente se retraído na região de interflúvio Ituí-Curuçá. A partir daí, no
entanto, voltaram a estabelecer relações comerciais com o Seringal Boa Fé, localizado
na foz do rio Ipixuna (chamado de Txana waká pelos Marubo), um afluente da
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Para um estudo sobre o contato e as relações entre os Matis e Korubo, ver Arisi (2007). Sobre o
contato dos Korubo com a Funai em 1996, ver também Erikson (2006).
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margem esquerda do Juruá48. Este seringal passara sucessivamente das mãos de um
peruano para um seringalista do Pará;para a mãe deste quando ele morreu; desta para
o então gerente do seringal, "um 'português' chamado Maia"; para outro português
chamado Viana; e, então, para os três sobrinhos de Maia (Tomas, Alberto e Antônio
Maia), aparentemente entre 1920-30 (Welper, 2009: 116). O comércio de caucho e
couro de animais com Boa Fé era liderado pelos Marubo Carlos Vargas, Dionísio e
Ernesto 49 , mas em certo momento a mediação com os patrões Tomás e Antônio
Maia50passou a ser feita pelo peruano Faustino Comapa. Este teria vindo do Peru com
familiares em 1933, cruzando o Javari e seguindo pelo Curuçá até se assentar no
seringal Boa Fé. De lá, foi morar com os Marubo, levando dois sobrinhos seus 51,
tendo se estabelecido no igarapé Komãya, um afluente do alto Curuçá (op. cit.: 117).

48

Ainda hoje um lugar de referência para os Marubo no trânsito entre o alto Ituí e as cidades de Guajará
(AM) e Cruzeiro do Sul (AC), no Juruá. É em Boa Fé que fica a boca do varadouro que conecta o Ituí
ao Juruá, e onde fica um pequeno comércio utilizado pelos Marubo - onde outrora funcionava o
barracão do antigo seringal Boa Fé. Quando estive pela primeira vez no local, no ano de 2007, o dono
do comércio era Nilo Maia, neto de um dos três irmãos que compraram o antigo seringal entre os anos
de 1920-30 (ver Welper, 2009: 116) - o próprio Nilo me disse na ocasião que a sua família tinha o
ponto há três gerações. A relação entre os Marubo e Nilo era boa; ele me contou que antes "o pessoal"
(os Marubo) não "saía" (de suas aldeias) tanto como hoje, e que este fluxo maior rumo a Cruzeiro do
Sul se devia principalmente às aposentadorias. Em 2007, havia no local um pasto, a casa e o pequeno
comércio de Nilo, e uma casa de alvenaria que fora construída para ser um posto de saúde, que no
entanto nunca funcionou. Dois anos antes o prefeito de Guajará havia doado esta construção para os
Marubo, para servir-lhes de "casa de apoio" no trânsito para a cidade. Havia ainda algumas casas
próximas, mas já dentro do rio Ipixuna, e cerca de doze casas em uma praia do Juruá em frente ao
comércio de Nilo. Quando regressei a Boa Fé em 2012, Nilo já não morava lá, e o novo dono do
comércio não me pareceu muito simpático com os Marubo, mas continuava a ser uma referência para a
aquisição de alguns itens enquanto aguardavam um transporte para Cruzeiro do Sul.
49

Este último, identificado pelo velho Baiá (um informante de Welper) como não sendo "índio", e sim
um "paraense viajante" (2009: 116). Baiá trabalhou no seringal Boa Fé e posteriormente foi viver no
Ituí, saindo de lá apenas quando da desintrusão da TI Vale do Javari, já na virada das décadas de 19902000 (idem). Escutei de alguns Marubo que conviveram desde jovens com Baiá que ele "era bom,
consertava as espingardas [dos Marubo]" quando apresentavam algum defeito.
50

Antônio Maia é hoje o nome de um dos mais velhos Marubo do alto Ituí, dono de maloca da aldeia
Água Branca. Welper aponta que, "não obstante a aleatoriedade da maior parte dos nomes brasileiros, é
possível verificar uma tentativa de operar a transmissão destes conforme o sistema das gerações
alternadas (de avô/avó para neto/neta), ou simplesmente linear, como é mais comum entre os homens
(de pai para filho e neto)"; e que "[o]s primeiros nomes brasileiros foram recebidos dos patrões
brasileiros e peruanos do tempo da borracha e constituem, nos dias de hoje, sobrenomes que
evidenciam a ascendência paterna dos indivíduos" (Welper, 2009: 52).
51

Um deles, Mário Oliveira, é o atual dono de maloca da aldeia Carneiro, no alto Ituí (onde é mais
conhecido como "Mário Peruano"), e tem pouca expressão política. O outro, Santiago Comapa, é
atualmente dono de uma das malocas marubo localizadas na estrada que liga Atalaia do Norte a
Benjamin Constant; viveu muitos anos no Curuçá, trabalhou na Funai e "conseguiu educar todos os
filhos e garantir uma evidente prosperidade econômica para a família, hoje residente em Atalaia do
Norte" (Welper, 2009: 121) - um de seus filhos, Darcy Duarth Comapa, foi um dos fundadores do
Civaja e conquistou prestígio no movimento indígena, ocupando, além da coordenação do Civaja,
importantes cargos na Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) e na
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gradativamente deixando insatisfeitos tanto os Marubo quanto os patrões de Boa Fé.
No primeiro caso, seu comportamento não correspondia ao padrão eseya prezado
pelos Marubo52: ele mexia com muitas mulheres e as mercadorias que retornava para
os Marubo não correspondiam às expectativas geradas por suas promessas. No
segundo caso, ele se indispôs com Tomas e Antonio Maia por tentar "atalhar" a cadeia
do sistema de aviamento, negociando pélas de borracha e couro de animais
diretamente com o patrão Mauricio Quirino, de Cruzeiro do Sul53. Como resultado,
teve suas mercadorias apreendidas pela polícia, em ação articulada por Tomas Maia
em março de 1951 (Welper, 2009: 118). O incidente resultou na intervenção do SPI, a
pedido do Juiz de Direito de Cruzeiro do Sul (idem).
Um funcionário do órgão indigenista de nome Alfredo visitou Cruzeiro do
Sul, Boa Fé e as malocas Marubo para apurar os fatos, descritos em relatório
transcrito por Welper (2009: 119-120). O resultado de sua investigação foi
desfavorável para Faustino, que passou um período distante - teria ido para Manaus
(op. cit.: 121). Após voltar a viver entre os Marubo, como sua conduta teria
permanecido aparentemente a mesma, foi assassinado entre os anos de 1956-62,
quando regressava de uma viagem a Cruzeiro do Sul (idem).
As informações apresentadas acima mostram que o 'contato oficial' do SPI
com os Marubo se deu em um contexto em que estes já se encontravam há pelo
menos algumas décadas inseridos no sistema de aviamento da borracha. Por outro
lado, a presença do funcionário Alfredo não foi mais do que a apuração pontual de um
incidente, não havendo qualquer continuidade na atuação do órgão. Quanto ao caráter
da atuação do SPI no alto Juruá nesse período, Welper aponta, ainda, que

Secretaria de Estado para os Povos Indígenas do Amazonas (Seind); além disso, foi vereador em
Atalaia do Norte no período 2000-2004 (Ortolan, 2006: 211). Um dos filhos de Faustino, Sebastião, se
tornou missionário e vive atualmente em Cruzeiro do Sul, sendo uma importante referência nesta
cidade para alguns Marubo do alto Ituí. Em anos recentes, conduziu o estabelecimento da aldeia
Kapivanawai (o mesmo nome de uma importante aldeia antiga dos Marubo no interflúvio Curuçá-Ituí),
a última aldeia a montante neste rio, pouco acima da boca do varadouro para Boa Fé; e fundou,
também, a associação Kapi, com o intuito de realizar projetos em apoio aos Marubo no alto Ituí.
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Ver Capítulo III para maiores detalhes sobre o conceito marubo de ese.

53

Que, após 1936, "permanecia 'isoladamente, como o dono virtual de imensas áreas de seringais' no
alto curso do rio Juruá" (Almeida, 2004: 40 apud Welper, 2009: 118).
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"[o]s primeiros inspetores e funcionários do SPI chegaram na região do alto
Juruá pouco após a criação do órgão. Suas iniciativas atendiam
privilegiadamente aos interesses dos patrões, carentes de mão-de-obra. O
inspetor Antonio Bastos, por exemplo, conseguiu atrair um grande número de
índios Poyanawa e Nukini para trabalhar nos seringais do coronel Manso
[Mâncio] Lima." (2009: 119)

Contudo, este período de chegada do SPI à região54 corresponde ao declínio da
economia da borracha na Amazônia, em função da "entrada maciça da produção de
borracha dos seringais de cultivo da Malásia no mercado internacional" no início da
década de 1920 (Oliveira, 2010: 37), e a um relativo arrefecimento da pressão sobre
os territórios dos povos indígenas com relação ao período iniciado na década de 1870.
Este autor aponta que "[o] impacto da atuação do indigenismo rondoniano sobre os
povos indígenas da Amazônia foi bastante diferenciado, em algumas situações
marcante e decisivo, em outras apenas tópico e eventual" (idem). Este último foi
definitivamente o caso do vale do Javari, já que à parte a breve presença quase
fortuita do SPI mencionada acima, esta região permaneceu à margem da política
indigenista do Estado brasileiro até o início da década de 1970.

A CHEGADA DA FUNAI

Em 1970, Raimundo Nonato S. Holanda, advogado da 2ª Delegacia Regional
da Fundação Nacional do Índio (Funai), é enviado pela Superintendência
Administrativa do órgão indigenista para o município de Atalaia do Norte, "com a
recomendação peremptória de encontrar in loco as causas determinantes dos atritos
entre índios e civilizados, e resolver em caráter definitivo a situação daquele
município" (Holanda, 1970: 01). Na ocasião, a Funai não tinha atuação no vale do
Javari e sua presença em toda a região do alto Solimões se restringia ao Posto
Indígena de Fronteira Ticunas, embora o órgão já tivesse criado, "[p]or meio da
Portaria nº 212/1969, [...] a Ajudância Móvel do Solimões, diretamente subordinada à
1ª Delegacia Regional (DR), que tinha abrangência, entre outras zonas, sobre as
bacias dos rios Javari, Curuçá, Ituí e Jandiatuba" (Coutinho, 2014: 86).A viagem do
advogado foi motivada por conflitos ocorridos na segunda metade da década de 1960
na bacia do Javari, resultando na morte de regionais (madeireiros e seringueiros), no
54

Sobre a atuação do SPI junto aos Kaxinawá, ver Iglesias (2010).
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rapto de mulheres e consequente abandono de colocações nos rios Itaquaí, Ituí e
Javari55, com o deslocamento de seus moradores para as cidades de Atalaia do Norte e
Benjamin Constant56. Esta situação e a crescente dificuldade de obtenção de mão de
obra por parte dos patrões donos de seringais e de serrarias no vale do Javari haviam
levado o governador do estado do Amazonas a oficiar o Ministério do Interior,
demandando que a Funai solucionasse a questão:
"Falei [ao Coronel Morães Rêgo, responsável pelo Quartel do Comando Militar
de Fronteiras do Solimões] do interêsse do Governo do Estado na solução do
problema, da iniciativa do Governador em oficiar o próprio Ministro do Interior
pedindo uma solução por parte da FUNAI, para conter os índios e evitar o
completo êxodo das populações ribeirinhas, que a longos anos vinham fugindo
com mêdo, causando o despovoamento da região, o que não é recomendável em
áreas de fronteira, sem falar nos enormes prejuízos para a economia do Estado,
detentor da maior reserva florestal do mundo, já não podia extrair, beneficiar e
exportar madeiras nobres e outras, como também a borracha, representando
perda de divisas para a própria Nação." (Holanda, 1970: 18)

O relatório de Holanda apresenta depoimentos de seringalistas, comerciantes,
madeireiros e seringueiros que atuavam no vale do Javari, e do militar então
responsável pelo Quartel do Comando de Fronteiras do Solimões, Coronel Morães
Rêgo. Os entrevistados enumeram ataques de índios (supostamente "Marubos"),
afirmando reiteradas vezes que os conflitos tiveram início na segunda metade da
década de 1960. Embora esse período de recrudescimento dos conflitos corresponda
justamente à gradativa intensificação das penetrações dos rios e igarapés do vale do
55

E, podemos supor, em expedições de retaliação financiadas pelos 'patrões' e comerciantes da região,
embora o relatório não faça nenhuma menção a isso (o que não surpreende, tendo em vista que os
informantes de Holanda são basicamente patrões e seringueiros regionais).
56

O "despovoamento" do vale do Javari na década de 1960 é assim narrado por Antônio de Sousa
Braga, comerciante, político e proprietário de extensos seringais na região naquele momento (ver nota
64): "O Município de Atalaia do Norte (...) [j]á contou com mais de 20.000 habitantes e hoje se afirma
que a população do Município não atinge 6.000 almas. (...) Apesar do esfôrço e dedicação do nosso
Exército, que já instalou dois Pelotões de Fronteiras, nos lugares Estirão e Palmeira do Rio Javarí, além
de outras importantes medidas, o despovoamento tem aumentado grandemente, ocasionando elevados
prejuízos aos que operam na região. [...] Os rios e afluentes do grande Javarí, estão ficando desertos de
trabalhadores de borracha e madeiras, que são os principais produtos da região. Os rios Jaquirana e
Batan estão totalmente desertos. O Curuçá e grande parte do Itacuaí e seus afluentes Pedra e Branco,
que foram grandes produtores, hoje estão quase desertos e o mesmo vai acontecendo com o Ituí e o
Quixito. Um ataque de índios aquí e outro acolá, com mortes, saques e ráptos, e depois o simples
aparecimento dos mesmos, nos lugares de maior concentração de extratores, êstes logo abandonam os
seus lugares de trabalho, pois se sentem sem garantias e não querem reagir contra os agressores, para
evitar certas complicações judiciais. A evasão aumenta dia a dia, e é comovedor verificar-se como as
famílias se retiram, abandonando às pressas suas barracas, criações e plantações, numa fuga
precipitada, muitas vezes, com o único direito de levar a roupa do corpo, finalizou o Sr. Antônio
Braga.'" (Holanda, 1970: 15-16)
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Javari por um grande número de turmas de madeireiros, os ataques dos índios são
creditados pelos informantes de Holanda ao suposto incentivo por parte de 'terceiros
não identificados', recaindo as suspeitas sobre missionários norte-americanos que
atuavam no vale do Javari desde a década de 1950 e sobre "elementos bandoleiros,
desconhecidos, talvés [sic] peruanos"57, sugerindo possíveis interesses minerários. O
seguinte trecho é ilustrativo:
"Toda a área, conclui êle [o entrevistado Vicente Paulo de Souza 58 ] é muito
sobrevoada por pequenos aviões de propriedade dos missionários americanos
que atuam nas cabeceiras do Rio Ituí, e muitos acham que os índios últimamente
vem sendo instigados por alguém, mas que ninguém sabe quem é, apenas existe
profunda suspeita, [...]e alguém instigasse ou mandasse os índios atacá-los com o
intúito de expulsar todos, e é o que está acontecendo [...]. Disse mais ainda que
os americanos[...] constantemente estão sobrevoando os rios Itacuai e Ituí até
suas cabeceiras [...]. E mais uma vez repete que as cousas vem acontecendo
desde que os americanos se estabeleceram no alto Rio Ituí. [...] Mais uma vez
tive confirmada pelo Sr. Álvaro59 a versão segundo a qual, existe um elemento
ou vários, estrangeiros ou não, completamente desconhecidos, que estão
fornecendo armas, munições e outras utilidades aos índios, em troca não se sabe
de que, e que tudo indica que êstes elementos estão instigando os índios a
cometer violências contra civilizados. Dizem que ao longo desses rios existem
muitos minérios, possivelmente CASSITERITA e outros, e que isto levantou a
cobiça destes elementos." (op. cit.: 06-08, grifo meu)

Conforme apontou Roberto Cardoso de Oliveira, tais argumentos " podiam
servir tanto aos interesses de seringueiros e madeireiros, desejosos de deixar os
lugares difíceis em que trabalhavam sem saldar suas dívidas, como dos próprios
empresários, que estariam procurando envolver o Exército na tarefa de desalojar os
índios das terras que desejavam explorar, sob a ilusão de estar defendendo a
integridade do território brasileiro de uma ameaça estrangeira" 60 (Cardoso de
Oliveira, 1972: 35-42 apud Centro Ecumênico de Documentação e Informação, 1981:
25). O fato é que este discurso se alinhava à política de segurança nacional instituída
pelo regime militar, que, como demonstrou perspicazmente o Grupo de Trabalho da
Comissão Nacional da Verdade responsável pela apuração de violações contra os
57

Op. cit.: 20.

58

Seringalista e comerciante arrendatário dos seringais Floresta e Rio Branco, no rio Itaquaí, de
propriedade de Antônio Braga, outro informante de Holanda que será mencionado adiante.
59

Álvaro Caldas Magalhães, comerciante e seringalista estabelecido em Benjamin Constant, que
arrendava na época seringais no rio Ituí.
60

O Exército efetivamente empreendeu ataques contra malocas supostamente desocupadas no vale do
Javari, em 1960, o que teria contribuído para o fim dos ataques de isolados no Curuçá (Centro
Ecumênico de Documentação e Informação, 1981: 25).
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povos indígenas neste período, operou uma "inversão na tradição histórica brasileira",
passando a considerar os índios - antes "vistos e empregados na conquista e defesa do
território brasileiro" - como "suspeitos, [...] virtuais inimigos internos, sob a alegação
de serem influenciados por interesses estrangeiros ou simplesmente por seu território
ter riquezas minerais, estar situado nas fronteiras ou se encontrar no caminho de
algum projeto de desenvolvimento" (Comissão Nacional da Verdade, 2014: 205).
O citado relatório de Holanda traz informações sobre atuação do Exército no
vale do Javari naquele momento. Em conversa do advogado da Funai com o já
referido Coronel Morães Rêgo, este mencionava planos de "realizar uma manobra de
reconhecimento de fronteira, até as cabeceiras daqueles 3 rios [Javari, Curuçá e Ituí],
simultâneamente, através do que êle [o coronel] denomina OPERAÇÃOPRESENÇA, 'não só para fortalecer e preservar a soberania nacional, como também
levar à todos os habitantes da região de fronteira e entre rios, o estímulo ao trabalho
construtivo, uma palavra de confôrto, avivando o sentimento de brasilidade,
fiscalizando e corrigindo êrros, promovendo com uma equipe de 4 médicos, completa
assistência

médica,

distribuindo

medicamentos,

rêdes,

agazalhos,

gêneros

alimentícios, numa completa operação de apóio assistencial cívico-social'" (Holanda,
1970: 19, grifo meu).
A mencionada operação também teria o intuito de realizar a "completa
fiscalização a todos os elementos ou grupos estrangeiros, especialmente a Missão
Americana Novas Tribos61, que atua nas cabeceiras do Rio Ituí, procurando saber qual
a situação atual dêles, qual a profundidade da atuação dêsses missionários no seio das
comunidades indígenas e se esta atuação está implicando em desnacionalização" (op.
cit.: 19-20, grifo meu). E o militar afirma, ainda, "[q]ue não será esquecido os
problemas [sic] dos índios na região, uma vez que recebeu denúncia de que elementos
bandoleiros, desconhecidos, talvés peruanos, estão se infiltrando em território
brasileiro, passando pela fronteira do Javarí, estão praticando violências contra
civilizados, roubando, matando e queimando tudo, inclusive raptando mulheres,
recaindo a culpa sôbre os índios brasileiros. Em fim [sic], isto será esclarecido de uma
vez por tôdas" (op. cit.: 20).
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Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB), vinculada à organização missionária norte-americana New
Tribes Mission.
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Diante das colocações de Holanda de que a Funai pretendia instalar postos
indígenas no vale do Javari, o Coronel Morães Rêgo afirmou que prestaria "todo
apóio tático militar" e colocaria "a sede de sua Unidade à disposição da FUNAI"
(idem). No entanto,
"salientou com grande ênfase que se realmente nós, da FUNAI, pretendíamos
proporcionar aos índios da região uma efetiva assistência sócio-econômica,
teríamos que pensar e agir em têrmos militares, isto é, considerarmos os Pôstos à
serem instalados como frente de combate, com total apóio da retaguarda, e que
os comandantes à frente tivessem o mais amplo poder e senso de iniciativa, para
deduções e realizações in loco, numa perfeita descentralização administrativa,
porque nestas regiões inóspitas e selvagens, prevalece sempre o meio sôbre o
homem, a improvisação sôbre a técnica." (op. cit.: 21)

Ainda segundo o coronel Morães Rego, o fim dos "problemas entre índios e
civilizados" e a promoção da "mais perfeita integração nacional, não só material como
humana" dependia da disponibilidade de recursos, apoio regular por parte da
Delegacia Regional da Funai em Manaus e de "convênios a serem firmados com o
Comando de Fronteiras do Exército" (idem). As passagens acima explicitam o forte
vínculo entre a Funai e as Forças Armadas naquele período, bem como o caráter
integracionista da política indigenista de então, também expresso quando Holanda
afirma a disposição de colaboração material "de todos os grandes proprietários de
terras [...] para implantação dos Pôstos [de atração]" (op. cit.: 4) e menciona que "há
lugares para todos" (op. cit.: 3).
Em que pese tais colocações, Holanda conclui seu relatório mencionando a
"ambição desmesurada dos proprietários de terras" e o fato de que a Funai "não se
antecipou aos exploradores, nem ao menos acompanhou a avalanche colonizadora, a
qual, carregando forte bagagem de corrupção, excessos e violências, plantou sólidas
raízes negativas", resultando na hostilidade dos índios, "arredios por natureza" (op.
cit.: 26, grifo meu). Ele propõe a demarcação e interdição "por tempo indeterminado"
de duas áreas para a instalação de postos de atração: no rio Curuçá, entre este rio e o
médio Javari; e entre os rios Ituí e Itaquaí (até a altura do "igarapé Marubos" 62 ).
Propõe também o reaparelhamento do Posto Indígena de Fronteira Ticunas, localizado
em Tabatinga, que seria responsável por prestar apoio logístico às unidades no vale do
Javari (op. cit.: 27)
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Em fins de 1972 será construído neste trecho do Itaquaí o Posto Indígena de Atração (PIA) Marubo,
então sob responsabilidade do sertanista Sebastião Amâncio da Costa.
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As informações apresentadas por Holanda permitem, ainda, traçar o perfil de
alguns dos 'empreendedores' regionais naquele período, dedicados à economia
extrativa da borracha e da madeira, bem como ao comércio destinado a abastecer a
cadeia de aviamento que caracterizava tais atividades. Dos nove entrevistados (sem
contar o militar responsável pelo Quartel do Comando de Fronteiras do Solimões),
todos nascidos na primeira metade do século XX, dois vieram do Ceará63; dois do
Pará64; um de Guajará-Mirim (então município do Estado do Mato Grosso); uma de
São Paulo de Olivença; e um havia nascido no rio Curuçá, na boca do igarapé Arrojo,
em 192965 - não há informação sobre o local de nascimento de dois dos entrevistados.

*

*

*

Um trecho de relatório datado de 30/05/1981, de autoria do sertanista
Sebastião Amâncio da Costa (1981), que participou do início da atuação da Funai no
vale do Javari na década de 1970, assim resume os primeiros anos de trabalho do
órgão indigenista na região:
"A Funai iniciou seus trabalhos pioneiros no Vale do Rio Javarí no ano de 1971,
em apoio à construção da Rodovia Perimetral Norte, com atividades de atração,
tendo em vista o eixo da Rodovia cortar o referido Vale em diversos pontos
63

Um deles, nascido em 1901 no município de Crato, trabalhava em seringais desde 1926 - embora não
seja especificado se desde essa época na região do vale do Javari (Holanda, 1970: 05).
64

Um deles, Antônio de Sousa Braga, nasceu em 1905 em Santarém, tendo sido criado no Rio de
Janeiro. Em 1942 se mudou para Benjamin Constant, município do qual chegou a ser prefeito, e na
ocasião da entrevista é apresentado como "(...) comerciante, industrial [dedicado à extração e
beneficiamento de madeira, dono de uma serraria em Atalaia do Norte], titular da firma Antônio Braga
Indústria Comércio e Navegação (...)" (op. cit.: 14). Em levantamento realizado em 1975, Júlio César
Melatti apurou junto à Secretaria de Economia e Finanças de Atalaia do Norte e ao Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra) que Braga, então recentemente falecido, era "[o] maior
proprietário do Município [...], com 21 seringais, numa superfície total de 584.648 ha, isto é, um terço
da área total dos seringais do Município" (Centro Ecumênico de Documentação e Informação, 1975:
32).
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"Comerciante, seringalista, possui embarcações que utiliza no transporte de seringa e madeiras.
Nasceu no Rio Curuçá, Município de Atalaia do Norte, na boca do Ig Arrojo em 1.929. Criado por um
padrinho, aos 10 anos de idade começou a viajar pelos rios Curuçá e Ituí, sempre acompanhando o
padrinho. Já rapaz, passou a trabalhar como gerente da firma Barbosa Cássio & Cia. Ltda.,
seringalistas, posteriormente Barbosa & Cia Ltda., quando em 1.958 passou a ser o gerente geral o Rio
Ituí até o ano de 1.967. De 1.968 em diante passou a trabalhar por conta própria, sempre no Rio Ituí."
(Holanda, 1970: 12-13)

41

habitados por Grupos Tribais Isolados. Entre os anos de 1971 a 1974 os
trabalhos desenvolveram-se de forma satisfatória, porem, a partir de 1975 a
atenção ao Vale do Rio Javarí gradativamente passou a perder o estímulo que até
então vinha recebendo da FUNAI, primeiramente com a paralisação das metas
antes estabelecidas e posteriormente com a desativação de fundamentais
trabalhos de atração em diversas áreas, cujos reflexos, tanto no campo social
quanto no financeiro, são dos mais trágicos e com irreparáveis consequências
para com as etnias envolvidas no contexto; [...] no Vale do Rio Javarí era
mantida praticamente a presença física da FUNAI e mesmo assim, somente em
poucos pontos onde até então, havia sido levado a efeito atrações parciais de
Grupos Tribais Isolados, permanecendo, porem, inalterados os problemas de
demarcação de áreas indígenas, saúde e educação." (op. cit.: 01-02)

O período de 1972 a 1974 também é marcado pela atuação da Petrobrás na
região compreendida pelo alto Javari, Jaquirana, médio e alto Curuçá e Pardo (o Mapa
5 apresenta o traçado de todos os levantamentos sísmicos realizados no lado brasileiro
dessa região de fronteira Brasil-Peru). Os Matsés serão impactados pelos trabalhos
dessa empresa no Jaquirana: a grande movimentação de trabalhadores e helicópteros e
a detonação de cargas explosivas para os estudos sísmicos (ouvi relatos sobre a
abertura de picadas para a realização de prospecção sísmica atravessando roçados de
aldeias) provocaram intensa mobilidade de alguns grupos Matsés, que terminaram por
estabelecer contato com a "Companhia"66.O nome de uma das atuais aldeias matsés
no Jaquirana deriva do nome de uma antiga base da empresa: trata-se da aldeia Trinta
e Um (o nome do acampamento era 31 de Março).
Neste período a Funai irá estabelecer os Postos Indígenas de Atração (PIA)
Lobo, no Jaquirana (destinada à atração dos Matsés); São Luís, no médio Javari
(apesar do nome do posto, Sebastião Amâncio da Costa afirma que, quando do início
dos trabalhos da Funai, os Kanamari que aí habitavam "já eram considerados índios
'em vias de integração'"67); Ituí, no médio curso deste rio (destinada à atração dos
Matis); e Marubo, no médio Itaquaí (destinada à atração dos Korubo). Um dos
principais aspectos dos anos iniciais de trabalho da Funai no vale do Javari foi a
sucessão de conflitos no Itaquaí, tendo em vista a aguerrida defesa dos Korubo à
crescente invasão de seus territórios por madeireiros, que resultou na morte de muitos
madeireiros, de dois funcionários da Funai e da mulher de um dos trabalhadores do
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Para informações detalhadas da atuação da Petrobrás no vale do Javari neste período, bem como a
atuação de empresas petrolíferas na porção peruana da bacia do Javari, ver Coutinho (2014: 81-92).
67

Op. cit.: 6. No capítulo II falarei sobre a nomenclatura então empregada pela Funai, ao problematizar
a categoria de 'isolados' na legislação brasileira.
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PIA Marubo, e de um grande número de Korubo, embora apenas algumas dessas
mortes tenham sido registradas. Em finais de 1975 o PIA Marubo é desativado, após a
morte do servidor Jaime Pimentel. Por outro lado, a gradativa diminuição da atenção
do órgão indigenista para o vale do Javari nesse mesmo momento decorre da
paralisação das obras da Perimetral Norte, que não chegaram a ser concluídas, o que é
ilustrativo dos critérios de priorização das ações indigenistas do Estado brasileiro
naquele período. Em 1976-78 se dá o processo de contato dos Matis com a Funai, no
PIA Ituí68 (Foto 3). Cerca de 1/3 de sua população irá morrer até 1982 de epidemias
de gripe e complicações decorrentes, como consequência da vulnerabilidade
imunológica a doenças forâneas e da flagrante falta de preparo e estrutura da Funai
para lidar com a situação.
Na década de 1970 também irá ocorrer a transferência de algumas aldeias.
Uma seção do mencionado relatório de Sebastião Amâncio aponta a "transferência de
grupos indígenas de locais de origem" para áreas que são apontadas pelo sertanista
como pertencentes a particulares, a saber: a migração de cerca da metade da
população kanamari que vivia naquela época no rio Itaquaí para o Posto Indígena de
Atração (P.I.A.) São Luís, no médio Javari; e a migração de "índios recém pacificados
do Grupo Maiuruna que foram transferidos de seu habitat situado no Igarapé Lobo,
[...] por motivos de guerras intertribais"(1981: 06-07). Cabe destacar que ambas as
transferências foram incentivadas pela Funai.
No caso dos Kanamari, Costa afirma que "[a] desagregação do Grupo ocorreu
quando a FUNAI desativou o P. I. Massapê, situado nas proximidades do Igarapé São
Vicente, afluênte da margem direita do alto curso do Rio Itacoaí, onde ainda vive
50% do Grupo, o restante, em busca de assistência baixaram [sic] logo após a
desativação do P.I. referido e foram assentados no atual P.I.A. São Luis", nas
proximidades de onde "havia algumas famílias que migraram há mais de vinte anos e
viviam como agregadas à seringalistas, sendo que destas famílias aproximadamente
umas 30 pessoas são consideradas de origem local, se bem que habitavam o Igarapé
Irari, localizado fora da área do P.I.A."69 (op. cit.: 06-07). Alguns anos antes, a Funai
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Ver Arisi (2007).

69

Luiz Antonio Costa aponta que a primeira migração kanamari do Itaquaí para o médio Javari teria
ocorrido no final da década de 1950 (2007: 19-21). Após a morte do chefe Ioho e a consequente
dispersão daqueles que eram mais fortemente associados a ele, alguns Kanamari (principalmente do
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promovera a expulsão dos patrões que atuavam em território kanamari no Itaquaí e o
cancelamento das dívidas dos índios para com os mesmos70 - o que foi levado a cabo
pelo próprio Sebastião Amâncio - centralizando na figura do órgão (e, portanto, em
sua própria figura) tais relações, com a subsequente criação do P.I. Massapê71.
Apesar da expulsão dos patrões e interdição do alto Itaquaí (a exemplo do que
também ocorreu em outros trechos dos rios da bacia do Javari), não foi levada a cabo
a regularização da área em favor dos índios. Embora o relatório de Sebastião
Amâncio não afirme que a Funai incentivou a transferência do Itaquaí para o médio
Javari72, podemos supor que isso tenha efetivamente ocorrido como alternativa diante
da impossibilidade de manter o P.I. Massapê, o que se depreende da leitura do
documento73 e a versão kanamari parece corroborar74. A transferência para o médio

subgrupo 'Macaco de Cheiro-dyapá') "aceitaram um patrão branco chamado Júlio Tavares como seu
chefe (-warah) e moveram-se com ele para o médio rio Curuçá, um lugar onde eles nunca tinham ido e
que não consideravam naquele tempo, nem podiam, como sendo parte de „sua terra' [pois tratava-se de
território pano]. [...] Ware‟im, que mudou-se com os Kanamari naquele tempo, disse-me que eles
viveram no Curuçá até que „os Dyapa [termo kanamari para se referir a povos pano] chegaram‟,
quando, então, eles se mudaram para o médio Javari" (2007: 138-139). A maioria teria retornado ao
Itaquaí no início da década de 1960, após a morte de Júlio Tavares (idem).
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Esta relação de endividamento era a base de sustentação e o modus operandi do sistema de aviamento
que caracterizava a economia extrativista da borracha e também da madeira - envolvendo, ainda, outros
produtos florestais como peles e couros de animais.
71

Em sua etnografia sobre os Kanamari do Itaquaí, Luiz Antônio Costa (2007) mostra como a chegada
de "Sabá Manso" (como ficou conhecido regionalmente o sertanista Sebastião Amâncio da Costa)
inaugurou para os Kanamari o que ele chama de 'Tempo da Funai': "É um período que eles associam a
três características principais: a chegada oficial da Fundação Nacional do Índio (Funai); o fim do
trabalho para os patrões e o cancelamento de todas as suas dívidas; e a remoção gradual dos brancos do
rio Itaquaí, reforçada e acelerada pela construção da Frente de Proteção Etno-Ambiental [Vale do
Javari] (FPEVJ) na confluência dos rios Ituí e Itaquaí, em 2000. Tudo isso assegura que os Kanamari
vivam agora em uma terra reconhecida pelo „governo‟ como área Indígena e da qual os brancos, que a
cobiçavam, foram banidos. É inegável que eles experimentaram essa mudança como sendo um
momento em que eles deixaram de realizar trabalhos pesados para patrões que os exploravam em troca
de poucas mercadorias para um momento em que eles não tinham mais que trabalhar para os patrões,
na medida em que estes últimos perderam o direito à terra que reivindicavam. Além disso, os Kanamari
passaram a ter outros meios de acesso aos bens ocidentais" (2007: 142). Contudo, no que tange à
relação dos Kanamari com 'Sabá Manso' e a Funai, o ponto mais notável da etnografia de Costa é
mostrar como ela mobiliza o conceito "warah" (chefe/corpo/dono), ponto que será abordado mais
adiante (pra maiores detalhes, ver Costa, no prelo). De certa forma, a própria relação com os patrões,
embora pautada pela inquestionável exploração dos Kanamari, também mobilizava este conceitochave, mesmo que por sua negatividade ou ausência, como pode ser atestado pela seguinte afirmação
de uma liderança Kanamari que foi um dos informantes de Costa: "Poroya disse que eles trabalhavam
para os brancos porque seus pais, os chefes, tinham todos morrido" (2007: 43).
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E esta passagem do documento citado sugere o contrário: "[a]lém do Grupo não possuir qualquer
ancestralidade na área, o local concorre para a prostituição e o alcoolismo, tendo em vista o grande
transito fluvial existente e a proximidade de outros civilizados" (Funai, 1981a: 07).
73

Cujo eixo central é a necessidade de fortalecimento da presença da Funai na região do vale do Javari
e a definição das "áreas indígenas" (i.e., a regularização fundiária das terras indígenas).
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Javari é assim descrita por Luiz Antônio Costa, a partir de informações fornecidas
majoritariamente pelos Kanamari que habitam o Itaquaí:
"Mas Sabá decidiu então que os Kanamari também não poderiam viver no
Itaquaí. Ele já sabia que também haviam Kanamari vivendo no Médio Javari. Ele
estivera lá rapidamente, mas aqueles Kanamari não o quiseram. 'Nós somos
brancos agora', eles disseram. 'Nós só queremos nossos motores e cachaça. Nós
não queremos a Funai'. Mas o Médio Javari era próximo à cidade de Atalaia do
Norte e Sabá queria todos eles reunidos lá, pois assim poderiam ficar mais perto
do seu chefe. Desta forma, quase todos os Kanamari foram viver no Javari, em
uma aldeia chamada São Luís que tinha sido bem pequena até então." (2007:
144-145)

Mas essa aparente contradição entre a expulsão dos brancos invasores e
posterior incentivo ou condescendência por parte da Funai à transferência para longe
desse território não passou despercebida pelos Kanamari, como atesta este trecho da
etnografia de Costa:
"A memória deles [os Kanamari] deste tempo é ambígua. Alguns se lembram
como um tempo bom, com todos vivendo juntos e muitas danças haihai e
comida para todos. Mas muitos tiveram dificuldade tentando entender porquê
exatamente Sabá os queria lá. Ele próprio raramente os visitava e passava a
maioria do seu tempo em Manaus. Outros „Funai‟ ocasionalmente apareciam,
mas eles não traziam muitas mercadorias. O que esses Kanamari se lembram são
as disputas, brigas e acusações de feitiçaria. Eles não ficaram muito lá porque o
próprio Sabá mudou de idéia. De fato, ele até se contradisse: 'O que vocês todos
estão fazendo aqui?! Os brancos vão tirar a sua terra!'. 'Ouça, Dyumi', ele disse,
'o rio vai ser bloqueado na confluência com o Ituí. Não haverá mais brancos
vivendo lá e nenhum branco vai passar'. Sabá, Dyumi se lembra, nunca gostara
dos brancos." (2007: 145)

No caso da aldeia Lameirão, a Funai participou ativamente da transferência,
como informa o Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Vale do
Javari, de autoria do antropólogo Walter Coutinho (1998):
"No principia de 1978, houve um conflito entre os Mayoruna do igarapé Lobo
que resultou em três mortes. Das quatro aldeias existentes no igarapé, duas
abandonaram em seguida suas casas, refugiando-se no pelotão de Palmeiras do
Javari. Dada a escassez de alimentos em Palmeiras, e ainda devido ao temor de
novos reencontros com os que haviam permanecido no Lobo, os Mayoruna que
ali tinham se refugiado foram transportados pela FUNAI para o baixo rio Javari,
formando a aldeia Lameirão." (op. cit.: 34)
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Documento do CEDI também aponta como motivo "o comodismo do órgão protecionista",
mencionando um relatório da Funai que justificaria o incentivo "aos Marúbo para descerem para o PIA
Curuçá e aos Kanamarí para ocuparem o PIA São Luís [...] alegando-se estarem localizados em áreas
que não apresentam condições para serem atendidos em seu próprio habitat" (Centro Ecumênico de
Documentação e Informação, 1981: 31).
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Neste caso, a situação de proximidade com a cidade também é apontada como
um problema por Sebastião Amâncio no já mencionado relatório de 1981, para quem
os Mayoruna transferidos "também sofrem sérias consequências com seu
assentamento, considerando o seu grau de aculturação e a proximidade de centros
civilizados e com o agravante de estarem sendo coagidos por peruanos contra a
FUNAI" (Costa, 1981: 07).
Nas décadas de 1970-80 a exploração madeireira irá definitivamente constituir
a principal atividade econômica da região. Poucos foram os igarapés e cursos de rio
não percorridos intensamente por turmas de madeireiros, agenciados pelos patrões
que então loteavam o vale do Javari: "[d]e uma forma geral, nas áreas indígenas no
Vale do Rio Javarí, somente onde há presença da FUNAI, e em alguns casos, onde a
agressividade indígena é respeitada, as frentes pioneiras extrativistas encontram-se
ausentes [...]" (op. cit.: 09). Em 1975, a produção média anual de madeira do
município de Atalaia do Norte era de 15.000 toras, cerca de 10.000 m3(Centro
Ecumênico de Documentação e Informação, 1981: 26). Em 1981, Sebastião Amâncio
apresenta uma "relação quantitativa e qualitativa da madeira retirada" do rio Branco
(afluente da margem esquerda do Itaquaí) e do P.I.A. São Luís, no médio Javari, que
dá uma ideia da dimensão do que ocorria em todo o vale do Javari:
"Rio Branco aproximadamente 1.200 toras das seguintes qualidades: aguano
[mogno], cedro, ucuúba e muratinga; sendo aproximadamente 200 toras do sr.
Austides Felix, e aproximadamente 1.000 toras do sr. Manoel Vicente; ambos os
extrativistas abateram o triplo da madeira retirada; na área do P. I. A. São Luis
foi produzido aproximadamente 400 toros das madeiras cedro, ucuúba e
muratinga; em todas as áreas de presença indígena, onde extrativistas vegetais
estiveram em atividades, a ausência da FUNAI, por motivo de desativação da
área, ou falta de estrutura em outras, concorreu, em alguns casos, para estimular
os infratores, e em outros o fato ocorreu por desconhecimento de causa." (Costa,
1981: 09)

Passados dez anos de atuação da Funai na região, os povos indígenas
continuavam a conviver com o esbulho de seus territórios pela frente madeireira e
também pelas frequentes invasões de pescadores e caçadores. Por outro lado, a
indefinição de limites da TI Vale do Javari e a interdição de áreas pela administração
local da Funai contribuíam "para uma grande tensão entre o órgão tutelar e os poderes
estaduais e particulares" (op. cit.: 07).
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O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA TERRA INDÍGENA VALE DO JAVARI

Assim como ocorreu em relação a outras terras indígenas situadas em faixa de
fronteira (são exemplos as TIs Yanomami, Alto Rio Negro e Raposa Serra do Sol),
internamente ao órgão indigenista havia aqueles que defendiam que no vale do Javari
se desse a "criação de um parque que abrigue todos os grupos indígenas" e aqueles
favoráveis "à concentração dos índios em certos pontos e a demarcação de pequenas
reservas" (Centro Ecumênico de Documentação e Informação, 1981: 30). Citando um
documento da Funai de 196975, este volume do CEDI dedicado ao vale do Javari76
apontava, ainda, que "[u]ma das propostas intencionais [de concentração dos índios]
foi a da implantação de Colônias Indígenas de Fronteira, nos rios Curuçá e Javarí,
conforme um aludido 'Plano de Integração Indígena' entregue ao Ministro do
Interior", que ainda desaconselhava "a criação de postos no Ituí e no ltacoaí, com a
intenção quase explícita de atraí-los para a fronteira" (idem). Embora o plano não
tenha sido levado adiante, o documento aponta que ele pode ter influenciado as já
mencionadas transferências realizadas pela Funai na década de 1970 (Lameirão e São
Luís).
A primeira proposta de criação de um Parque Indígena 77 no vale do Javari
teria sido a de Sebastião Amâncio da Costa, em 1972, abrangendo "os rios Ituí,
Itacoaí, Curuçá e Javari e seus tributários, com uma área aproximada de 69.080
quilômetros quadrados" (ibidem). Neste mesmo ano, "o sertanista Rubens Pestana
Tavares também apresentou uma proposta de criação do 'Parque Indígena do Ituí',
com área estimada em 1.500.000 ha." Ambas as propostas não foram consideradas
pela Funai (Aquino, 1998: 9).
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Despacho de 04/12169 no Processo FN//BSB/30761/69. s.l., 1969.

Centro Ecumênico de Documentação e Informação. 1981. Povos Indígenas no Brasil: v. 5 – Javari.
São Paulo: CEDI, 152 p.
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Parque Indígena é uma das três categorias de "área reservada" (aquelas que não pressupõem a "posse
imemorial das tribos indígenas"), assim definida pela Lei 6.001/73: "Art. 28. Parque indígena é a área
contida em terra na posse de índios, cujo grau de integração permita assistência econômica,
educacional e sanitária dos órgãos da União, em que se preservem as reservas de flora e fauna e as
belezas naturais da região. § 1º Na administração dos parques serão respeitados a liberdade, usos,
costumes e tradições dos índios. § 2° As medidas de polícia, necessárias à ordem interna e à
preservação das riquezas existentes na área do parque, deverão ser tomadas por meios suasórios e de
acordo com o interesse dos índios que nela habitem. § 3º O loteamento das terras dos parques indígenas
obedecerá ao regime de propriedade, usos e costumes tribais, bem como às normas administrativas
nacionais, que deverão ajustar-se aos interesses das comunidades indígenas" (Brasil, 1973).
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Em 1980, a antropóloga Delvair Montagner, que realizara pesquisas junto aos
Marubo na década de 1970 e então ocupava a chefia da Divisão de Estudos e
Pesquisas da Funai, elabora o 'Projeto de Estudos para a Eleição de Áreas Indígenas
na Bacia do Rio Javari', pleiteando a criação do Parque Indígena do Vale do Javari.
Com base no referido projeto, em 14 de maio de 1980 são instituídos três Grupos de
Trabalho (GT) responsáveis pela realização de estudos para a criação de um Parque
Indígena, por meio das portarias 720/E (responsável por "proceder a identificação e
delimitação das áreas indígenas situadas nas bacias dos rios Javari e Curuçá), 721/E
(idem para as bacias do Ituí e Itacoaí) e 722/E (Jandiatuba e Jutaí). Os referidos GTs
eram normatizados pela Portaria nº 517/N/78, o Decreto nº 76.999/7678 e a Lei nº
6.001/73, e se baseavam em propostas e estudos realizados pelos sertanistas nos
últimos dez anos (ver Mapa 4). Os estudos dos três GTs também apontavam a
necessidade de demarcação de uma área contínua nos moldes de um Parque Indígena,
tendo em vista que as populações do vale do Javari "compunham um imbricado
sistema de relações intertribais e interétnicas" (op. cit.: 10). Estes levantamentos
foram prejudicados pela demissão do antropólogo responsável pelos estudos nas
bacias do Javari e Curuçá (idem), e a proposta não foi concluída.
Em 1984 é criado outro GT, por meio da Portaria nº 1791/E, de 24/10/84,
composto por antropólogos, sertanistas e administradores regionais da Funai, com a
participação de Júlio Cesar Melatti, da Universidade de Brasília (UnB); Silvio
Cavuscens, da então Operação Anchieta (Opan79); Lino João de Oliveira Neves, da
Prelazia de Tefé-AM; e o missionário John Jansma, da Missão Novas Tribos do Brasil
(MNTB). "Neste mesmo ano", informa Aquino, o presidente do Instituto de Terras do
Amazonas (Iteram), em seu Ofício nº 294/84, informa estarem localizados dentro dos
limites do Parque do Javari 41 títulos definitivos expedidos pelo governo do Estado
do Amazonas, totalizando 273.449,3143 ha" (op. cit.: 11). Atendendo às
recomendações do GT de 1984, no ano seguinte é interditada uma área de 8.338.000
ha, através da Portaria nº 1849/E, de 08/04/1985. "Dentre as determinações desta
Portaria, destacava-se 'a imediata retirada da PETROBRÁS, suas subsidiárias ou
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Cujo inteiro teor está disponível no endereço http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/19701979/decreto-76999-8-janeiro-1976-425608-publicacaooriginal-1-pe.html (acesso em 20 de janeiro de
2015)
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Que a partir de 1990 passou a se chamar Operação Amazônia Nativa.
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empresas prepostas, da área ora interditada', e, ainda, 'vedar o ingresso, na área ora
interditada, de não-índios, sem a expressa autorização da FUNAI/Ajudância/Grupo de
Estudos e Trabalho do Javari'". (op. cit.: 12)
Outra recomendação do Grupo de Estudos de 1984 foi a criação de um novo
GT (criado por meio da Portaria nº 1848/E, de 28/03/1985 para a redefinição de
limites, complementação de dados etnográficos e realização de levantamento
fundiário, observando o Decreto nº 88.118/8380). Lino João de Oliveira Neves e Silvio
Cavuscens também participaram deste GT, além de técnicos da Funai, Incra e Iteram.
Dentre as propostas deste GT, Aquino (op. cit.: 12) aponta o não estabelecimento de
frentes de atração em áreas ocupadas por "grupos arredios" e o retorno dos Matsés de
Lameirão para o limite proposto (já que desde a primeira proposta de Parque Indígena
esta área ficara de fora).
O relatório definitivo do GT de 1985 (GT PP 1848/E/85) é encaminhado à
Funai em 20 de maio de 1986. Propunha a "fiscalização sistemática", o
estabelecimento de postos de vigilância e fiscalização em locais estratégicos e a "não
criação de frentes de atração para os índios 'arredios'", e delimitava uma área contínua
destinada aos "Matsés, Marúbo, Kanamari, Kulina Pano e Índios Isolados do Quixito,
conhecidos regionalmente como 'Mayá'" (op. cit.: 13). As "áreas destinadas a seis
outros grupos 'arredios' não foram delimitadas, pois dependeriam ainda de estudos a
serem feitos pelas frentes de atração da Funai para estabelecer as suas localizações
precisas no interior desta área indígena" (idem).Este argumento, somado à
inconclusão do levantamento fundiário por haver divergências entre os técnicos do
Incra, Iteram, Funai e Conselho Indigenista Missionário (Cimi), foram apontados pela
Superintendência da Assuntos Fundiários da Funai como motivos para não dar
seguimento ao processo administrativo de regularização fundiária da TI Vale do
Javari.
Em 1986 o Cimi e a Opan lançam, durante a 38ª Reunião Anual da Sociedade
Brasileira Para o Progresso da Ciência (SBPC), a "Campanha Javari"81, que contava
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Tecerei alguns comentários adiante sobre essa mudança no marco normativo dos processos de
regularização fundiária de terras indígenas e seu impacto sobre o vale do Javari
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CAVUSCENS, Silvio & NEVES, Lino João de O (orgs.). 1986. Campanha Javari. Conselho
Indigenista Missionário e Operação Anchieta.
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ainda como apoio das equipes indigenistas das Prelazias do Alto Solimões e Tefé, da
União das Nações Indígenas (Uni) e do Centro Ecumênico de Documentação e
Informação (Cedi). É então encaminhado ao Ministério da Justiça um abaixo-assinado
com 989 assinaturas solicitando a criação do então Parque Indígena do Vale do Javari
(op. cit.: 14). Neste mesmo ano a antropóloga Delvair Montagner continuava a
cobrar82 a Superintendência de Assuntos Fundiários da Funai sobre a demarcação do
vale do Javari:
"Após interditar a área, [a Funai] nenhuma providência tomou para proteger
efetivamente o território e assistir aos grupos indígenas. Podemos considerar a
área do Parque pouco intrusada e praticamente insignificante os problemas
fundiários, se a compararmos com outras áreas indígenas brasileiras. O que falta
para desencadear uma ação conjunta, assistencial e fundiária, no Parque do Vale
do Javari, é uma determinação firme do Órgão, em assumir definitivamente sua
existência." (Montagner, 1986 apud Aquino, 1998: 14-15)

A morosidade do órgão indigenista não se dava por acaso. O já referido
Decreto nº 88.118, de 23 de fevereiro de 1983, substituiu o Decreto nº 76.999/76 que
normatizava os processos de regularização fundiária de terras indígenas,
condicionando a aprovação dos estudos de identificação e delimitação realizados pela
Funai à análise de um Grupo de Trabalho "composto de representantes do Ministério
do Interior, Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários [Meaf], Fundação
Nacional do Índio e outros órgãos federais ou estaduais julgados convenientes"
(Brasil, 1983)- que ficou conhecido como "Grupão". A partir de "parecer conclusivo"
emitido pelo "Grupão", a decisão final sobre as demarcações cabia aos ministros do
Interior e Extraordinário para Assuntos Fundiários. O Meaf fora criado em 198283, e o
responsável pela pasta era o general Danilo Venturini, que na ocasião também
ocupava a secretaria-geral do Conselho de Segurança Nacional (CSN). Embora o
Meaf tenha sido extinto em março de 1985, com o final do governo Figueiredo84, na
prática o Conselho de Segurança Nacional continuava a ter grande influência sobre os
processo de regularização fundiária de terras indígenas, notadamente aquelas situadas
em faixa de fronteira, como a TI Vale do Javari. Aquino (op. cit.) menciona "uma
crescente influência da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional na
82

A participação ativa de Montagner pelo reconhecimento e regularização fundiária da TI Vale do
Javari foi uma constante ao longo de todo o processo.
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Por meio do Decreto nº 87.457.
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Dando lugar ao Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário (Mirad), criado pelo Decreto
nº 91.214.
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política indigenista oficial [a partir de 1987], impedindo a demarcação de terras
indígenas em áreas de fronteira", embora esta proibição "não tivesse amparo jurídico",
e atribui a esta influência a estagnação do processo de regularização fundiária da TI
Vale do Javari (op. cit.: 18). Este autor cita um comentário feito em 1986 pelo então
assessor da Superintendência de Assuntos Fundiários da Funai, Válter Ferreira
Mendes, que ilustra bem o que se passava:
'Considerando que qualquer providência por parte da Funai para solucionar o
problema depende primeiro de entendimento com o Conselho de Segurança
Nacional, considera-se de toda conveniência que seja discutido o assunto (da
demarcação da AI [área indígena] Vale do Javari) na Secretaria do Conselho, a
fim de que, quando da realização dos estudos complementares, sejam os mesmos
em perfeita consonância com as diretrizes da Presidência da República a quem
em última instância compete a decisão' (Mendes: 1986, Informação Nº 0029, de
21.10.86)." (Aquino, 1998: 18)

É digno de nota o fato de que neste mesmo período encontrava-se em
execução o Projeto Calha Norte (PCN), cujo ponto de partida é um documento
elaborado pelo General Bayma Denis em 1985, quando era Secretário-Geral do CSN
(Pacheco de Oliveira, 1990: 16). No plano da política indigenista, de início este
projeto irá se limitar a "promover a expansão (e uma certa racionalização) da infraestrutura da FUNAI, enquadrando-a como um modo de fortalecimento das expressões
do Poder Nacional" na Amazônia (op. cit.: 30). A partir de meados de 1987, contudo,
o Projeto Calha Norte passará a "ajustar a política indigenista aos interesses de órgãos
públicos e de empresas privadas na exploração da Amazônia, evitando qualquer
antagonismo entre a FUNAI e o poder regional" (idem). Outro aspecto relevante do
PCN é que ele irá marcar uma "progressiva retomada de influência do Conselho de
Segurança Nacional junto à Presidência da República", legando à política indigenista
em áreas de fronteira uma estrutura contraditória com o contexto de transição
democrática que vivia o país (op. cit.: 31-32).
Diante desse quadro, os territórios dos povos indígenas do vale do Javari
continuavam

à

mercê

dos

interesses

da

indústria

extrativista

regional,

majoritariamente madeireira, que contava com fartos financiamentos amparados por
programas de desenvolvimento85 e seguia provocando graves conflitos. Em 1989 o
Ministério Público Federal move uma "'Ação Declaratória' contra a Funai e a União
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Cf. Pacheco de Oliveira apud Centro Ecumênico de Documentação e Informação (1981: 33).
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[...], pleiteando a declaração judicial da área interditada pela Portaria nº 1849/E/85,
'como de posse tradicional indígena'" (Aquino, 1998: 15). Em resposta, a
Procuradoria Especializada da Funai alegou que perdera "a autonomia em conduzir o
processo de demarcação de áreas indígenas no país" a partir da do já citado Decreto
88.118/83 e do Decreto nº 94.945/8786, que substituiu o primeiro, mas manteve seu
espírito. Segundo esta norma, um representante da Secretaria-Geral de Segurança
Nacional deveria participar da equipe técnica dos estudos de identificação e
delimitação de terras indígenas localizadas na faixa de fronteira; concluídos tais
estudos, a proposta deveria ser submetida à análise de um Grupo de Trabalho
Interministerial composto pelo Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário,
Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, Funai, Incra, órgão fundiário
estadual e eventualmente representantes de outros órgãos federais e estaduais, que
tinha a prerrogativa de "sugerir o reestudo da área proposta" (Brasil, 1987). Em suma,
a palavra final sobre a regularização fundiária de terras indígenas nas regiões de
fronteira continuava a ser dada em larga medida pelos militares, por meio do CSN87.
Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Decreto nº 22/91 irá
revogar a norma citada acima, e a proposta da TI Vale do Javari segue então para
apreciação de uma Comissão Especial de Análise instituída no âmbito da Funai88 para
avaliar todas as propostas de terras indígenas no Brasil, sem que se chegue, contudo, a
um parecer conclusivo (Aquino, 1998: 16). Em 1993, a Administração Executiva
Regional da Funai de Atalaia do Norte solicita à presidência do órgão o
estabelecimento de um novo GT para reestudo da TI Vale do Javari e também para a
identificação e delimitação da TI Lameirão, reivindicação que será atendida dois anos
depois (idem).
Por outro lado, na década de 1980 tem início uma articulação no vale do Javari
que irá resultar na criação do Conselho Indígena do Vale do Javari, em 199189. O
processo de institucionalização do movimento indígena regional envolveu o
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Texto integral disponível no endereço http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/19801987/decreto-94945-23-setembro-1987-445267-publicacaooriginal-1-pe.html (acessado em 20 de
janeiro de 2015)
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Além dos ministérios do Interior e da Reforma e do Desenvolvimento Agrário.
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Por meio da Portaria Funai nº 398/91.
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Cf. Cavuscens (1996, 2001); Ruedas (2001); Ortolan (2006); Welper (2009).

52

estabelecimento de alianças supralocais em escala regional (os diferentes povos
indígenas do vale do Javari) e em outras escalas, articulando organizações indígenas
(notadamente a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira Coiab), indigenistas, missionários, financiadores e órgãos de Estado. O tema central
de tais alianças nesse 'período formativo' do Civaja era a demarcação da TI Vale do
Javari. Com efeito, esta organização indígena teve um papel fundamental no processo
de regularização fundiária da TI Vale do Javari, desde a pressão exercida sobre o
Governo Federal a partir do início da década de 1990 até a participação no processo
de demarcação, coordenando e executando ações no âmbito do Projeto Integrado de
Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL)90 no Javari.
Em 1992 é realizada a I Assembléia do Civaja, na antiga sede do PIA Curuçá, com
apoio da Coiab, da UnB, da Funai e da Pastoral Indigenista da Diocese do Alto
Solimões (Ortolan, 2006: 113). Em março do ano seguinte o Civaja realiza, em
parceria com a Coiab, o I Encontro sobre Demarcação, Madeira e Alternativas
Econômicas no Vale do Javari, que contou com a participação de organizações aliadas
(organizações do povo Ticuna, Cimi, Grupo de Trabalho Amazônico, Pastoral
Indigenista), da Funai, da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores de Atalaia
do Norte, do Comando Militar da Amazônia e de empresários, madeireiros, políticos e
dirigentes de sindicatos locais (op. cit.: 113-114). Em resposta ao encontro, estes
últimos setores vinculados à economia regional e seus aliados políticos (incluindo aí
todos os prefeitos e vereadores de Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga)
encaminham ao Governo Federal um documento intitulado "Ata do Alto Solimões
pela Justa Demarcação das Terras do Vale do Javari", solicitando a revisão da portaria
de interdição de 1985 (a já citada Portaria 1849/E) e o reestudo de toda a Área
Indígena do Vale do Javari, por entender que ela "contraria princípios inalienáveis dos
direitos de brasileiros habitantes da área, impossibilitando-os de proceder a sua
sobrevivência, o seu desenvolvimento, a manutenção da integridade física do
território nacional na área prevista para ser demarcada, a qual há mais de um século
vem sendo utilizada em comunhão por brasileiros, índios e não-índios [...]", havendo
"títulos de propriedade registrados em Cartório, com dezenas de anos de domínio";
"que pretende destinar 8.338.000 ha para apenas 2.014 índios, não leva[ndo] em
consideração a existência de 57.000 pessoas que habitam Atalaia do Norte, Benjamin
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Constant e Tabatinga, as quais teriam para a sua sobrevivência 2.400.000 ha [...]"; que
"a retirada da população não-índia da região a ser demarcada a deixará
completamente à mercê de invasores [...] e também ensejará o incremento das
atividades de narcotráfico e de contrabando de madeira e peixe [...]"; e que sua
manutenção "inviabilizará a vida, em toda a sua plenitude, nos referidos municípios,
inclusive do indígena que nela habitam [sic]" (Aquino, 1998: 17).
A esta manifestação se seguem novas cobranças ao Governo Federal por parte
do Civaja91, e em 1995 é estabelecido um novo GT pela Funai, por meio da Portaria
nº 174/9592, coordenado pelo antropólogo Walter Coutinho. No período 1995-96 são
realizados extensos trabalhos de campo em toda a região, que constatam "a presença
de apenas 100 famílias de ocupantes não-índios na totalidade dos rios da TI Vale do
Javari", contrastando com a grande quantidade de madeireiros: 3.500 dentro da área
interditada, no auge da safra (op. cit.: 19).
Em 1996 é criada a Frente de Contato Vale do Javari, por meio da Portaria nº
003/96 da Funai, em razão de conflitos recentes com mortes entre os Korubo e a
população regional e frequentes "visitas" de um grupo de cerca de 30 indivíduos desse
povo a comunidades ribeirinhas do entorno, elevando a tensão e os riscos de
retaliação. Neste mesmo ano é feito o contato com estes Korubo, então composto por
27 pessoas. Nos anos seguintes a Frente de Contato irá consolidar uma base de
vigilância na confluência dos rios Ituí e Itaquaí e realizar a efetiva desintrusão e
interdição destes dois rios, e passará a se chamar Frente de Proteção Etnoambiental
Vale do Javari, em consonância com mudanças nas políticas do Estado brasileiro para
a proteção de índios isolados (tema que será abordado no capítulo II).
Em 5 de março de 1998, o Relatório de Identificação e Delimitação da Terra
Indígena Vale do Javari elaborado por Walter Coutinho é apresentado para diversas
lideranças indígenas em reunião realizada na cidade de Atalaia do Norte, e por elas
aprovado. Em 26 de maio de 1998 a TI Vale do Javari é reconhecida, por meio do
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Aquino menciona, ainda, uma proposta apresentada pelo sertanista Sebastião Amâncio da Costa à
Diretoria de Assuntos Fundiários da Funai em 1994 que acrescentaria 1.937.796,12 ha aos limites já
interditados, compreendendo uma "região entre os rios Jandiatuba, Jutaí e Curuena, tendo o rio Bóia,
afluente do Jutaí, como centro" (op. cit.: 18).
92

Que será alterada pelas portarias nº 311/95, 354/95 e 158/96 (op. cit.: 19).

54

Despacho nº 30 da presidência da Funai, e o resumo do relatório é publicado no
Diário Oficial da União em 29 de maio de 199893. Em 11 de dezembro do mesmo ano
é publicada a Portaria Declaratória nº 818 do Ministério da Justiça, reconhecendo uma
área contínua de 8.519.800 ha (que será retificada para 8.544.482,2728 ha nos
trabalhos de demarcação física). A demarcação física é realizada em 2000, com
acompanhamento do Civaja, por meio de um projeto específico no âmbito do já
referido PPTAL94. O processo de regularização fundiária da TI Vale do Javari será
finalmente concluído com a sua homologação em 2001 (por meio do Decreto s/n de
30/04/2001) e consequente registro na Secretaria do Patrimônio da União, em
31/07/2002.

OUTRAS FIGURAS TERRITORIAIS EM JOGO NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO

Além das fronteiras nacionais e das divisões político administrativas dos
Estados brasileiro (estados e municípios) e peruano (departamentos, províncias e
distritos) e da TI Vale do Javari,há atualmente um conjunto de figuras territoriais na
região em questão, com finalidades distintas e conflitantes, muitas delas em
sobreposição: comunidades nativas95, reservas indígenas para isolados, áreas naturais
protegidas, unidades de conservação, lotes petrolíferos e lotes madeireiros. A seguir
apresentarei um breve panorama destas figuras territoriais (ver Mapa 7).

Comunidad Nativa Matsés
A primeira área reservada pelo Estado peruano para os Matsés foi criada em
1973 (antes, portanto, da figura jurídica da Comunidad Nativa) pelo Ministerio de
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E no Diário Oficial do Estado do Amazonas em 8 de junho do mesmo ano.
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Cf. Ortolan, 2006: 105-107.

Figura instituída pelo Decreto-Lei nº 20653 de 24 de junho de 1974, “Ley de Comunidades Nativas y
de Desarrollo Agropecuario de las Regiones de Selva y ceja de Selva” (o texto integral encontra-se no
endereço eletrônico http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/20653.pdf - acessado em 10 de
março de 2014). Em 1978 esta lei é substituída pelo Decreto-Lei nº 22175, disponível no endereço
eletrônico
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2010/CEM_Problematica_indigena/_documentos/leyes%20de
%20comunidades/(1)leydecomunidadesnativasley22175.pdf (acessado em 10 de março de 2014), ainda
vigente, embora parcialmente alterada por uma série de decretos dados durante os governos de Alberto
Fujimori e Alan García (Chirif, 2012).
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Agricultura, com 344.687 ha, por meio da Resolución nº 441-DZA-VIII-73
(Coutinho, 2014: 7). Nascimento (2011b: 33) aponta que teria sido decisivo para este
reconhecimento o conflito ocorrido entre os Matsés e as forças armadas peruanas em
1964 96 , quando foi realizado bombardeio aéreo após ataque dos Matsés a uma
expedição civil-militar. Em 1986 foi feita uma primeira solicitação à Dirección
Regional de Agricultura de Loreto para a titulação da área compreendida pela reserva
criada em 1973. Em 1992 tem início o processo de titulação das comunidades nativas
Matsés, no âmbito do Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT); a princípio
o governo pretendia titular pequenas áreas fragmentadas, e foram reconhecidos nove
assentamentos matsés no Peru. Na ocasião, a participação do antropólogo Luis
Calixto Mendez e de Lelis Rivera, da organização não governamental Centro para el
Desarrollo del Indígena Amazónico (Cedia), foi decisiva para paralisar a segmentação
da reserva preexistente e sustentar junto ao governo a necessidade de reconhecimento
e titulação de uma área contínua. É apresentada, então, uma proposta de titulação de
722.000 ha, contrastando com o padrão das comunidades nativas então existentes, de
área diminuta [até hoje a CN Matsés é a maior comunidad nativa do Peru]. Por meio
de gestões entre lideranças matsés, técnicos do Cedia e a Dirección Regional de
Agricultura de Loreto e o Ministerio de Agricultura, em 1993 é titulada a Comunidad
Nativa Matsés, com 452.735 ha97. Em 2003 a CN Matsés solicita a ampliação da área
titulada em cerca de 60.061 ha, o que ocorre em 2012 98 . Em 2011 a CN Matsés
(incluindo a área titulada em 2012) tinha uma população de 2.015 pessoas, vivendo
em 14 "anexos" (aldeias)99.

96

Cf. Romanoff (1984) e Coutinho (1993; 2014).

97

Como aponta Coutinho, "esta área teve o seu título de propriedade (nº 032-93-DL-22175) inscrito,
por força da Resolución Directoral nº 012-1993-GRL-SRAPE-DRA, no registro regional de
Comunidades Nativas e no registro de pessoas jurídicas da Superintendência Nacional de Registros
Públicos (Zona IV Loreto)" (2014: 7).
98

"[A] CN Matsés Ampliación foi reconhecida inicialmente pela Resolución Directoral nº 287-2008GRL-DRA-L, retificando-se em seguida o erro material em sua superfície (indicada como 54.794
hectares) por meio da Resolución Directoral nº 315-2008-GRL-DRA-L. Em seguida, a Resolución
Directoral nº 145-2012-GRL-DRA-L aprovou o memorial descrito de demarcação da CN Matsés
Ampliación com superfície total de 60.061 hectares, outorgando o correspondente título de propriedade
e contrato de cessão de uso em favor da comunidade indígena [...]" (idem).
99

Nascimento (2011b: 45).
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Outras comunidades nativas
Além da CN Matsés, há na bacia do Javari mais "13 comunidades nativas já inscritas
e aguardando sua titulação", todas localizadas na região do médio rio Javari, além de
Fray Pedro, comunidade Matsés localizada na periferia da vila de Angamos (fora da
área titulada para a CN Matsés), com uma população de 42 pessoas em 2007
(Nascimento, 2011b: 45). A área reivindicada pela CN Fray Pedro é de 190.000 ha
(idem). Há ainda a CN Nueva Esperanza, no rio Yavarí-Mirim, sobreposta à proposta
de Reserva Indígena Yavarí-Mirim, para isolados (apresentada pela Asociación
Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana - Aidesep em 2003). O processo de
titulação teve início em 2009, com a solicitação de uma área de 204.493 ha. A
agilidade deste processo se deve a gestões realizadas pelo empresário madeireiro
Teodulfo Palomino Ludeña em nome da CN Nueva Esperanza junto ao Governo
Regional de Loreto e outras instâncias do governo peruano, e contrasta com a
morosidade predominante com relação a um grande número de CNs ainda não
tituladas em todo o Peru.Segundo Nascimento, em 2011 havia 14 áreas de extração
florestal comunitária na CN Nueva Esperanza (op. cit.: 100). A população desta
comunidad nativa, composta por índios Yagua e 'mestizos', era de 276 pessoas (op.
cit.: 45). Há também outras comunidades nativas na bacia do rio Tapiche e no vale do
Javari, algumas ainda não tituladas (ver Mapa 7).

Reservas Indígenas (ou Reservas Territoriales)
Reserva Territorial ou Reserva Indígena é uma categoria assim definida pela
Lei nº 28736 de 2006 (“Ley para la protección de pueblos indigenas u originaros en
situación de aislamiento voluntario y en situación de contacto inicial”): “[t]ierras
delimitadas por el Estado peruano, de intangibilidad transitoria, a favor de los pueblos
indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, y en tanto
mantengan tal situación, para proteger sus derechos, su hábitat y las condiciones que
aseguren su existencia e integridad como pueblos” (Peru, 2006, Artigo 2º, alínea “d”).
A mesma lei acrescenta que
“[l]as reservas indígenas adquieren tal categoria por decreto supremo sustentado
en un estúdio adicional al detallado en el literal a) de este artículo, el mismo que
para su validez debe señalar plazo de duración renovable las veces que sea
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necesario, los pueblos indígenas beneficiados y las obligaciones y prerrogativas
de las comunidades nativas o pueblos indígenas colindantes. Este estudio es
realizado por una Comisión Multisectorial, es dirigido por el Indepa y cuenta con
la opinión del gobierno regional en cuya circunscripción se encuentre la reserva
indígena. Dicho informe debe contener un análisis ambiental, jurídico y
antropológico y articular las opiniones técnicas y las estrategias de intervención
de los sectores: Salud, Mujer y Desarrollo Social, Agricultura, Energía y Minas,
Defensa, Interior y, de ser el caso, Relaciones Exteriores” (Peru, 2006, Artigo 3º,
alínea b).

Há duas propostas de criação de reservas indígenas na bacia do Javari: a RI
Yavarí-Tapiche (também conhecida como Tapiche, Blanco, Yaquerana, Chobayacu y
Afluentes) e a RI Yavari Mirim. A primeira se origina a partir de um estudo elaborado
pela Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) e Asociación
Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) em 2003. Embora nos
últimos anos tenham sido realizados estudos complementares e reivindicações por
parte de organizações indígenas e indigenistas 100 , até o momento não houve um
parecer conclusivo para a criação da RI Yavarí-Tapiche 101 . A área proposta é
extensamente sobreposta pelo lote petrolífero 135, e também pelos lotes 137 e 95,por
concessões florestais na bacia do Tapiche, pela Zona Reservada Sierra del Divisor,
pela área da CN Matsés ampliada em 2012 e pela Reserva Nacional Matsés.
A segunda reivindicação teve origem em estudo realizado em 2008, por meio
de parceria entre a Aidesep e antropólogos da Universidade Adam Mickiewicz, de
Poznán, Polônia (Nascimento, 2011: 42). A proposta de Reserva Indígena Yavarí
Mirim encontra-se sobreposta por concessões florestais, pela Área de Conservación
Regional Tamshiyacu-Tahuayo, pela Concesión para Conservación de Lago Preto
Paredón, pela Comunidad Nativa Nueva Esperanza e pela Zona Reservada del Yavarí.
Não foram verificados avanços no processo de reconhecimento e categorização desta
reserva indígena até o momento.

Cf. Krokoszyński et al. (2007); Organização Geral Mayuruna & Comunidad Nativa Matsés (2011,
2012, 2013a, 2013b); Rodrigo Octavio & Azanha (2012); Huertas (2013).
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Em 25 de junho de 2013 o Viceministério de Interculturalidad do Peru (VMI) emitiu parecer
favorável ao reconhecimento e categorização da Reserva Indígena Yavarí Tapiche (Memorando nº 932013-VMI/MC); em 5 de dezembro do mesmo ano a Comisión Multisectorial (instância responsável
pela análise das propostas de reservas indígenas, de acordo com a Lei nº 28736 de 2006) emitiu parecer
favorável à realização de estudos prévios de reconhecimento de três reservas indígenas: Yavarí
Tapiche, Sierra del Divisor (também conhecida como Kapanawa ou Capanahua) e Cacataibo (Acta de
la Séptima Reunión Ordinária de la Comisión Multisectorial - Ley nº 28736).
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Reserva Nacional Matsés
Em 1997, a Comunidad Nativa Matsés solicitou ao Instituto Nacional de
Recursos Naturales (Inrena) a criação de uma Reserva Comunal 102 , buscando
assegurar a proteção e o controle sobre parte de seu território não compreendida na
área de 452.735 ha titulada em 1993. Com o apoio da organização não governamental
Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (Cedia) e do Field Museum, foram
elaborados estudos visando o reconhecimento e regularização da Reserva Comunal
Matsés103, com uma área contínua de 391.592 ha, adjacente à área titulada. Apesar de
cumprir com os requisitos necessários para seu reconhecimento pelo Estado (como,
por exemplo, a realização de inventário da fauna e flora e delimitação da área
proposta), este pleito não foi atendido por mais de dez anos. Em 2009, dentro de um
contexto marcado pela forte oposição dos Matsés aos lotes petrolíferos incidentes
sobre seu território, o governo peruano adotou a estratégia de criar a Reserva
Nacional Matsés104 (por meio do Decreto Supremo 014-2009-MINAM105). Apesar de
constituir um inegável avanço na proteção de seu território, esta estratégia atendeu
apenas parcialmente as reivindicações dos Matsés, uma vez que a categorização da
área como Reserva Comunal lhes conferiria maior autonomia no controle, ocupação e
uso da área.

Reserva Comunal é uma categoria do “Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas”, assim
definida pela Lei 26834 de 1997 (“Ley de Areas Naturales Protegidas”, disponível no endereço
eletrônico http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/26834.pdf, acessado em 11 de março de
2014): “áreas destinadas a la conservación de la flora y fauna silvestre, en beneficio de las
poblaciones rurales vecinas. El uso y comercialización de recursos se hará bajo planes de manejo,
aprobados y supervisados por la autoridad y conducidos por los mismos beneficiarios. Pueden ser
establecidas sobre suelos de capacidad de uso mayor agrícola, pecuario, forestal o de protección y
sobre humedales” (artigo 22, alínea "g", grifo meu).
102

103

Cf. Pitman et al. (2006).

Reserva Nacional é também uma categoria do“Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas”,
assim definida pela supracitada Lei 26834 de 1997: “áreas destinadas a la conservación de la
diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre, acuática o
terrestre. En ellas se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo planes de
manejo, aprobados, supervisados y controlados por la autoridad nacional competente” (artigo 22,
alínea “f”, grifo meu).
104

105

Disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.minam.gob.pe/wpcontent/uploads/2013/09/ds_014_2009.pdf (acessado em 11 de março de 2014).

59

Zona Reservada Sierra del Divisor
A Zona Reservada Sierra del Divisor (ZRSD) foi criada em 2006, por meio da
Resolución Ministerial nº 0283-2006-AG, de 5 de abril de 2006, com uma superfície
de 1.478.311,39 ha, nos departamentos de Loreto e Ucayali (Nascimento, 2011b: 36).
Trata-se de uma categoria transitória criada pelo Ministério da Agricultura (o
Ministério do Ambiente do Peru só foi criado em 2008) em "áreas que reuniendo las
condiciones para ser consideradas como Areas Naturales Protegidas, requieren la
realización de estudios complementarios para determinar, entre otras, la extensión y
categoría que les corresponderá como tales" (Artigo 13º da Lei nº 26834 de 1997). A
ZRSD se sobrepõe às propostas de reservas indígenas Yavarí-Tapiche e Capanahua, e
à Reserva Indígena Isconahua; sua porção norte é extensamente sobreposta pelo lote
petrolífero 135, concessionado para a empresa Pacific Stratus Energy (hoje uma
subsidiária da Pacific Rubiales), e também por lotes madeireiros na bacia do rio
Tapiche. Atualmente é gerida pelo Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas
por el Estado (Sernanp) e encontra-se em processo de categorização como Parque
Nacional.

Área de Conservación Regional Tamshiyacu-Tahuayo (ACRTT)
É uma área gerida pelo governo regional de Loreto e não faz parte do Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, nos termos estabelecidos pelos artigos 7º e
11º da Lei nº 26834 de 1997. Abriga florestas de terra firme e grande diversidade de
fauna terrestre e flora, com a ocorrência de espécies raras (Nascimento, 2011b: 3738). Em 1991 é criada uma área de 322.500 ha, com base no Código del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales, de 1990. Após 1992, mudanças na legislação
resultarão em um período de instabilidade jurídica para a proteção desta área (op. cit.:
38). Em meados dos anos 2000 são realizadas gestões da organização não
governamental Wildlife Conservation Society Peru (WCS/Peru), de comunidades
locais e do Programa de Conservación, Manejo, y Uso Sustentable de Diversidad
Biológica en la Región de Loreto (Procrel) para a criação desta área, aprovada em
2007 pelo Gobierno Regional de Loreto e em 15 de maio de 2009 pelo Ministério de
Ambiente, com uma superfície de 420.080,25 ha - cerca de 80% desta área se
sobrepõe à proposta de Reserva Indígena Yavarí Mirim (op. cit.: 38-39). Atualmente
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há 18 comunidades na zona de amortecimento da ACRTT, com uma população total
de 4.132 pessoas (WCS, 2003 apud Nascimento, 2011b: 39).

Concesión para Conservación de Lago Preto Paredón
Área protegida público-privada de 10.000 ha concedida pelo governo peruano
em 2006 para o manejo por parte da WCS e do Durnell Institute of Conservation and
Ecology (Dice), da Universidade de Kent, por um período de 40 anos. Trata-se de
uma área na margem esquerda do Javari "com alta diversidade e populações saudáveis
de várias espécies de animais ameaçados" (op. cit.: 40), onde têm sido realizadas
pesquisas desde a década de 1990 e, mais recentemente, experiências de manejo de
fauna por parte de comunidades locais. Se sobrepõe integralmente à proposta de
Reserva Indígena Yavarí Mirim.

Proposta de Zona Reservada del Yavarí
Solicitada pela WCS e pelo Centro de Conservación, Investigación y Manejo
de Áreas Naturales (Cima/Cordillera Azul) com base em inventário biológico rápido
realizado em 2003, com uma área de 1,1 milhões de hectares, devido aos "níveis
recordes de diversidade de espécies e populações saudáveis de muitas espécies
ameaçadas de extinção" encontrados (Pitman et al., 2003 apud Nascimento, 2011b:
43). Em 2004 o Governo Regional de Loreto emitiu parecer negativo para a criação
desta área, em função de conflitos com áreas destinadas para concessões florestais. A
proposta se sobrepõe à Reserva Indígena Yavarí Mirim e à Área de Conservación
Regional Tamshiyacu-Tahuayo.

Proposta de Zona Reservada Los Varillales
Trata-se de área de 195.365 ha cuja criação foi recomendada após
levantamento realizado em 2004, por concentrar a maior ocorrência de campinaranas
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(varillales, em espanhol) no Peru e espécies endêmicas 106 (Pitman et al., 2006).
Situada a sudoeste da RN Matsés, se sobrepõe à proposta de Reserva Indígena
Yavarí-Tapiche. Embora tenha sido identificada pelo Procrel como uma área
relevante para a conservação, não chegou a avançar nenhum processo administrativo
para sua criação (Nascimento, 2011b: 44).

Terras indígenas no médio Juruá
Embora não estejam situadas no vale do Javari e não sejam foco das questões
tratadas nesta dissertação, cabe mencionar as terras indígenas Mawetek, Kanamari do
Rio Juruá e Kulina do Médio Juruá, ao sul da TI Vale do Javari. As duas primeiras
são habitadas pelos Kanamari e há intercasamentos e visitas entre suas aldeias e as
aldeias na TI Vale do Javari; além disso, o varadouro que conecta o Itaquaí ao Juruá o
faz por meio da TI Mawetek. Embora menos frequentes, também há intercâmbios
entre os Kanamari do vale do Javari e os Kulina. Para além das relações mencionadas,
em 2014 ocorreu um grande encontro do povo Kanamari, reunindo caciques,
lideranças, cantadores, xamãs, agentes indígenas de saúde, professores e jovens de 26
aldeias situadas nas bacias do Juruá, Javari e Jutaí, ocasião em que foi criada a
comissão “Ohümahik Waman Nyama” e que marcou uma aproximação dos Kanamari
também no plano institucional do movimento indígena, tema que retomarei
brevemente no final da dissertação. O vale do Juruá é apontado como centro de
dispersão dos diferentes subgrupos Kanamari que vivem atualmente em outras
regiões. A população Kanamari que vive nas 17 aldeias localizadas na área sob
jurisdição do polo base de Eirunepé (um dos oito que compõem o Distrito Sanitário
Especial Indígena do Médio Solimões e Afluentes) em 2013 era de 1.496 pessoas; a
população total kanamari em todo o referido DSEI era de 2.442 pessoas no mesmo
ano 107 - que, somada à população kanamari no vale do Javari, totalizaria 3.469
pessoas (3.512 se contabilizados também os Tsohom Dyapá). Para além destas
106

"Como los bosques de arena blanca son hábitats raros, frágiles y albergan especies vulnerables y
endémicas, la propuesta Zona Reservada Los Varillales (195.365 ha [...]), representa un oportunidad
inigualable para la conservación" (Vriesendorp et al., 2006: 35).
107

Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (Siasi)/ Secretaria Especial de Saúde Indígena
(Sesai),
2013
disponível
no
endereço
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/oministerio/principal/secretarias/secretaria-sesai/mais-sobre-sesai/9518-destaques (acesso em 10 de
fevereiro de 2015).
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informações preliminares, por ora cabe assinalar que as relações com os brancos e
com outros povos na região do médio Juruá apresentam dinâmicas próprias, bastante
distintas do contexto do vale do Javari.
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Cujubim
A RDS Cujubim foi criada por meio do Decreto nº 23.724 de 05 de setembro
de 2003, com uma área aproximada de 2.450.381,55 ha, no município de Jutaí (AM).
Faz limite a oeste com a TI Vale do Javari, em área de difícil acesso, que corresponde
ao alto Jutaí e afluentes (os principais são o Curuena e o rio Bóia), além do alto curso
do igarapé Boa Vista (um afluente do rio Jandiatuba). Os principais rios da RDS
Cujubim são o Jutaí, o rio Biá e o rio Mutum. Toda a área da RDS Cujubim encontrase, portanto, fora da bacia hidrográfica do Javari. Há quatro comunidades ribeirinhas e
cerca de 70 famílias no interior da RDS. A partir de 2008 a área passa a ser gerida
pelo Centro Estadual de Unidades de Conservação do Amazonas (Ceuc). Há
informações sobre a presença de índios isolados na porção noroeste da RDS Cujubim.
Em 2010, uma expedição da Funai identificou vestígios de índios isolados nas
cabeceiras do rio Bóia, e constatou a invasão de garimpeiros no interior da RDS. Em
2012, uma aldeia Kanamari que havia se estabelecido no rio Curuena, em local
próximo ao limite entre a TI Vale do Javari e a RDS, foi atacada por um grupo
Korubo, e se mudou para jusante após este conflito.

Proposta de Unidade de Conservação Campinaranas do Rio Ipixuna
No que diz respeito às unidades de conservação na região, caberia mencionar
também a proposta ainda não categorizada da UC Campinaranas do Rio Ipixuna, no
rio de mesmo nome, afluente da margem esquerda do alto Juruá localizado ao sul da
TI Vale do Javari. Embora já tenha uma delimitação proposta, com superfície de
307.763 ha em área considerada de prioridade extremamente alta para a conservação e
repartição de benefícios da biodiversidade pelo Ministério do Meio Ambiente (2007),
encontra-se sob análise por parte do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade
(ICMBio). Atualmente esta área encontra-se sobreposta pelo bloco petrolífero AC-T08, arrematado pela Petrobrás em leilão promovido pela Agência Nacional de
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Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) em 2013 - tema que será abordado mais
detalhadamente adiante.

Concessões florestais
A parir da promulgação da Lei nº 27308 108 em 15 de junho de 2000, foi
estabelecido um regime de concessões florestais no Peru, por meio do qual o Estado
tem fomentado a atividade madeireira em toda a Amazônia peruana109. Em 2005, as
concessões totalizavam uma superfície de 23.757.206 ha em todo o Peru e 14.782.302
ha no departamento de Loreto (op. cit.: 98). A maior área de concessões em Loreto,
conhecida como Zona 8, "com 2.008.317 ha, é colindante com a TI Vale do Javari e
se sobrepõe à Proposta de Reserva Territorial [Reserva Indígena] Yavarí-Mirim"
(idem). A Zona 1, por sua vez, se sobrepõe à Proposta de Reserva Indígena YavaríTapiche. Nascimento também aponta que o sistema de concessões estabelecido em
2000 não coibiu a "desordem e informalidade" que caracterizou historicamente a
atividade madeireira na região, sendo frequentes as práticas de 'branqueamento' de
madeira retirada fora das áreas concessionadas, de utilização de mão de obra infantil e
de trabalho escravo, de emprego de indígenas de recente contato e de lavagem de
dinheiro do narcotráfico (op. cit.: 98-100).
Em 2006 havia cinco serrarias peruanas no baixo Javari, na cidade de Islândia
(fotos 4, 5 e 6). A maior delas, a Forestal Yavari S. A., "[e]mpregava 300
funcionários, inclusive brasileiros de Benjamin Constant, com uma capacidade média
de processamento de 200 toras/dia" (em uma estimativa conservadora), e era
responsável por 16% da produção madeireira de Loreto e 3% da produção de todo o
Peru em 2003 (op. cit.: 101-102). Os maiores importadores da madeira originária de
Loreto em 2006 eram os Estados Unidos (40%), México (26%) e China (24%). No
primeiro semestre de 2010, "[u]m balanço das exportações de madeira do Peru […]
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Ley
Forestal
y
de
Fauna
Silvestre,
disponível
no
endereço
http://www1.umn.edu/humanrts/research/Peru-LEY27308.pdf (acesso em 10 de fevereiro de 2015),
que substituiu a Lei nº 21147 de 13 de maio de 1975.
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As concessões florestais são adquiridas por meio de leilão ou concurso, têm duração de 40 anos e
sua superfície varia de 5 a 10 mil ha (Nascimento, 2011b: 97).
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indicava a China como o principal mercado, com 49%, seguida pelo México com
20% e Estados Unidos com 14%" (op. cit.: 102).
Atualmente há 82 concessões para exploração madeireira sobrepostas à
proposta de Reserva Indígena Yavarí Mirim, o que corresponde a 40% de sua
superfície, além de 120 acampamentos localizados fora das áreas concessionadas110.
A RI Yavarí-Tapiche, por sua vez, tem 35% de sua superfície sobreposta por 74
concessões florestais. Em que pese o discurso oficial de que o fomento por parte do
Estado propicia maior legalidade à atividade, parte expressiva dos concessionários
desconhece os limites exatos e a localização de suas concessões formais; os Planes de
Manejo Forestal (PMF), Planes Operativos Anuales (POA) e Parcelas de Corta
Anual (PCA) são elaborados em gabinetes do governo regional de Loreto, no âmbito
do Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
(PRMRFFS), em processos muitas vezes caracterizados pelo alto grau de corrupção
de funcionários públicos e favorecimento de empresários do ramo; o controle das
atividades é deficiente ou mesmo inexistente; além disso, verifica-se frequentemente
uma relação clientelista entre as comunidades e os 'patrões', com evidentes prejuízos
para as primeiras. Alvarado assinala que
"[e]xiste una constante que se repite en las comunidades que quieren realizar
aprovechamiento de recursos forestales en sus territorios, que se ven obligadas a
recurrir a los madereros y empresarios, para poder cubrir los altos costos de
elaboración de documentos de gestión (PGMF, POA), largos trámites ante las
instancias estatales, así como el pago de los derechos de aprovechamiento
forestales, la experiencia nos muestra que en la mayoría de las veces son
aprovechados y siempre salen perdiendo." (2014: 21)

O que o leva a constatar que na maioria dos casos a extração madeireira gerou
conflitos internos, necessidades insatisfeitas, aspirações truncadas e dívidas não
sanadas junto aos empresários e ao Estado (op. cit.: 20). Cerca de 80 comunidades
indígenas em Loreto que contavam com autorização para a extração madeireira em
seus territórios em 2014 estavam endividadas e respondendo a processos
administrativos (Procedimiento Administrativo Unico - PAU) junto ao Organismo de
Superivsion de Los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), vinculado à
Presidência del Consejo de Ministros do Peru (op. cit.: 1). Em geral as infrações estão
relacionadas à não arrecadação de impostos e ao não cumprimento de outras
110

David Freitas Alvarado, informação pessoal.
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exigências burocráticas por parte das comunidades, como o descumprimento dos
planos, o não pagamento de direitos florestais ao governo, a extração fora dos limites
da concessão e a extração por meio de terceiros.
Em 2013, após sucessivas propostas por parte de empresários madeireiros,
teve início um projeto de manejo florestal na CN Matsés por meio de contrato com a
Lanc Forestal SAC, do já mencionado Teodulfo Palomino Ludeña. O Plan General
de Manejo Forestal (PGMF) abrange uma superfície de 33.125 ha, explorados em um
turno de cinco anos por nove anexos. O volume de corte anual permitido (VCAP) é de
253.770 m3, que equivale a uma estimativa de cerca de $ 5.729.765,00 (nuevos soles)
de lucro em cinco anos, de um total de $ 77.699.750,00 vendidos (ou 7,37%)
(Alvarado, 2014: 6-8). Há uma previsão de corte de 8.319 árvores em uma área de
6.625 ha no primeiro ano, correspondendo a um volume de 50.671 m3 de toras, com
rentabilidade de $ 1.305.669,00 de um total de $ 7.542.628,00 gerados com a venda
de madeira - a diferença corresponde a gastos operacionais ($ 7.494.628,00) e
administrativos

($ 48.000,00). O plano de manejo prevê o emprego de

aproximadamente quarenta pessoas por cada anexo nos trabalhos de demarcação e
manutenção das parcelas, de inventários florestais, derrubada, arraste, transformação
primária (a madeira é vendida em toras, e não em pranchas) e transporte fluvial (op.
cit.: 07). Cerca de um ano após o início deste plano de manejo, alguns resultados
negativos já haviam se manifestado sobre a organização política matsés: troca de
acusações contra o então 'jefe' da CN Matsés, que acabou destituído do cargo,
abertura de processo administrativo referente ao plano de manejo e tensionamento de
relações entre aldeias envolvidas na extração e aldeias contrárias à atividade
madeireira - dentre estas, algumas localizadas no Brasil.
No lado brasileiro da fronteira havia 74 Projetos de Manejo Florestal em áreas
com menos de 500 ha licenciados em 2003 e 2004, nas regiões do Pelotão Especial de
Fronteiras (PEF) Palmeiras do Javari e da bacia do rio Quixito, próximo aos limites da
TI Vale do Javari, sem "nenhuma forma de controle por parte do órgão competente,
dando margem para a extração ilegal de madeira inclusive dentro dessa […] terra
indígena" (Nascimento, 2011b: 99-100). Quando atuei no posto de vigilância da
Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari no rio Quixito, entre finais de 2004
e início de 2005, pude constatar a completa ausência de fiscalização e
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acompanhamento técnico dos planos de manejo naquele rio por parte dos órgãos
competentes - rio este habitado por ao menos um grupo isolado (Foto 15).

CONCESSÕES PETROLÍFERAS E A RETOMADA DA AGENDA DE PETRÓLEO E GÁS NA REGIÃO

Antecedentes
As primeiras atividades de prospecção na região do vale do Javari foram
realizadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) na década de
1930111, e nas décadas seguintes também há registros de trabalhos de campo com esta
finalidade, tanto no Brasil como no Peru. No entanto, é nas décadas de 1970 e 80 que
se intensificam os levantamentos, com a perfuração de poços e a abertura de milhares
de quilômetros de picadas para a realização de prospecção sísmica no interior da
Terra Indígena Vale do Javari pela Petrobrás e em território matsés no Peru pelas
companhias Atlantic Richfield Company (Arco), Servicios de Exploración de
Petróleo S. A. (Sexpet) e Amoco112 – envolvendo intensa movimentação de pessoal,
helicópteros e outros maquinários. O Mapa 5 apresenta um panorama da prospecção
sísmica 2D já realizada na região desde a década de 1970 até os dias atuais (não
constam dados referentes aos levantamentos realizados no Peru).
A maior parte das picadas foi aberta na bacia do Jaquirana e em trechos das
bacias do Jandiatuba, Itaquaí e Jutaí (fotos 7 e 8). Nestas últimas, trabalhadores foram
flechados e ao menos um servidor da Funai e um funcionário a serviço da Petrobrás
foram mortos por índios isolados na década de 1980 – relatos extraoficiais apontam
ainda a morte de pelo menos um indígena do povo Korubo. No Jandiatuba, por
exemplo, foram abertas linhas sísmicas, clareiras, pistas de pouso e ao menos um
111

Um dos geólogos que realizou trabalho de campo nesta época a serviço do DNPM foi o já
mencionado Victor Oppenheim; uma expedição realizada pelo DNPM na região em 1936 foi chefiada
pelo geólogo Pedro de Moura (Coutinho, 2014: 83).
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No Peru, foram realizados levantamentos sísmicos nas áreas hoje compreendidas pelos lotes 95, 135
e 137 e adjacências: "[n]a área hoje abrangida pelo Lote 137, as empresas Arco e Amoco teriam aberto
mais de uma dezena de linhas sísmicas [...] que cortaram de forma transversal o curso dos rios Blanco e
Gálvez e os igarapés Añushiyacu e Choba. A prospecção sísmica foi mais intensa na zona que, partindo
do atual Lote 95, cruza toda a área da CN Matsés Ampliación, estendendo-se até as proximidades da
fronteira internacional. Na área presentemente abrangida pelos Lotes 95 e 134 foram abertos nove
poços exploratórios (cinco no Lote 95 e quatro no Lote 134) [...] e, embora três deles tivessem indícios
de hidrocarbonetos, não há dados de produção historicamente relatados" (Petrotech, 2007: 24, 37 e 87
apud Coutinho, 2014: 83).
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poço em uma das áreas de maior concentração de malocas de isolados então
conhecida na terra indígena (Mapa 6). Documentos da época registram malocas de
isolados queimadas ou abandonadas nesta área durante o período de atuação da
Petrobrás. Na bacia hidrográfica do Jaquirana, os Matsés também foram impactados:
a atuação da “Companhia” (que é como se referem à Petrobrás) se deu no contexto de
contato de alguns grupos matsés, e escutei relatos da abertura de picadas para a
prospecção sísmica atravessando roçados de aldeias. Depoimentos coletados por
Coutinho (2014) junto a velhos Matsés que viveram esse contato com a Petrobrás
destacam a contração de doenças, migrações forçadas pela intensa movimentação de
trabalhadores, helicópteros e maquinário, e "o depauperamento alimentar devido às
dificuldades para o cultivo agrícola impostas por sucessivos deslocamentos da
população indígena" (op. cit.: 87). No lado peruano da fronteira,o mesmo autor (idem)
cita encontros entre índios e trabalhadores das empresas petrolíferas na década de
1970, dentre eles um ataque a trabalhadores petroleiros que exploravam a área entre
os rios Tapiche e Blanco por um grupo denominado Pisabo ou Pisahua (Ribeiro &
Wise, 1978: 160 apud Coutinho, 2014: 82), além de acordo estabelecido entre o
Summer Institute of Linguistics (SIL) e a empresa Arco para que os missionários do
SIL(que haviam estabelecido contato com os Matsés no Peru pouco antes)
acompanhassem os trabalhos de prospecção e para que alguns Matsés integrassem as
equipes de trabalhadores responsáveis pela abertura de picadas - em "'um caso
pioneiro na história de contatos' com populações indígenas isoladas na Amazônia"
(Defensoría del Pueblo, 2006: 53 apud Coutinho, 2014: 83). Mas é na década de 1980
que os confrontos entre petroleiros e índios no vale do Javari irão mobilizar a opinião
pública de forma mais contundente, provocando reações à atuação da Petrobrás:
"[a]s equipes de pesquisa se aproximaram da área das malocas e em fins de
outubro, ocorreram vários incidentes envolvendo índios arredios nas cabeceiras
do Jandiatuba. Após um dos ataques, onde flecharam um trabalhador braçal que
instalava bombas de dinamite para testes sísmicos, os índios foram afugentados
com detonação de explosivos, vindo assim a abandonar, pelo menos por ora, o
cerco ao acampamento." (Labiak et al., 1983: 91-92)

Sobre o incidente relatado acima, o presidente da Petrobrás na época, Shigeaki
Ueki, deu as seguintes declarações para a imprensa (Jornal da Tarde, 30/12/1983):
"'Os índios atacaram três tamponadores, conseguindo flechar um deles‟, disse
Ueki, indicando que os demais trabalhadores agruparam-se numa clareira. „Para
evitar maiores consequências, os operários detonaram no chão da clareira, onde

68

não havia índios, duas cargas moldadas. Com o estampido da explosão, os índios
imediatamente abandonaram o cerco ao acampamento.‟" (Centro Ecumênico de
Documentação e Informação, 1983: 93).

Apesar disso, a empresa seguiu realizando atividades de prospecção na bacia
do rio Javari, levando a novos incidentes: "[d]epois dos incidentes de novembro de
1983, quando um trabalhador foi flechado no rio Jandiatuba, fato idêntico ocorreria
no igarapé São José, afluente do rio Itacoaí, quando em março de 1984 outro
trabalhador foi ferido" (Labiak & Neves, 1984: 130). Mesmo diante da clara e
manifesta oposição dos isolados às invasões promovidas pela Petrobras em seus
territórios, e dos protestos da sociedade civil e de funcionários do órgão
indigenista 113 , a empresa petrolífera não interrompeu suas atividades. Como
consequência, um funcionário da Funai e um funcionário da CBG (Companhia
Brasileira de Geofísica) foram mortos, levando finalmente à interrupção das
atividades de prospecção promovidas pela Petrobras:
“Acompanhados de reduzida equipe da FUNAI, que não mais contava com os
índios Canamari do P.I [Posto Indígena] Massapê, conhecedores da área, e que
por desentendimentos abandonaram a equipe, os trabalhos de pesquisa da CBG
continuaram normalmente até o dia 04 de setembro de 1984, quando novamente
ocorreram choques: um sertanista da FUNAI e um funcionário da CBG foram
mortos pelos chamados Korubo.” (op. cit.: 130)

Após os conflitos de 1984, a Petrobrás deixa a região. Rastros de sua atuação,
no entanto, são encontrados até hoje em território de índios isolados, como atesta o
registro fotográfico de expedição realizada por equipe da Frente de Proteção
Etnoambiental Vale do Javari da Funai em 2010 ao local de um dos poços perfurados
pela Petrobrás na bacia do Jandiatuba (fotos 9, 10, 11 e 12). Decorridos mais de vinte
e cinco anos desde a retirada da empresa, a vegetação no local onde foi aberta a
clareira para a perfuração de um poço é ainda esparsa, contrastando com a densa
vegetação do entorno; há trechos de solo exposto e ainda com aparente exsudação de
óleo, além de tambores de armazenamento deixados para trás. O interesse da empresa
em atuar na região, no entanto, permanece na década seguinte, o que pode ser
A Informação nº 25/84 – AESP [Assessoria de Estudos e Pesquisa da Funai], por exemplo, afirma
que o Convênio [nº 18/82, estabelecido em 11 de março de 1982 entre a Petrobrás e o órgão
indigenista] deve ser denunciado, por não estar sendo respeitado em suas diversas cláusulas por parte
da PETROBRÁS e subsidiárias e reformulado para que a FUNAI possa cumprir com sua obrigação
perante a Lei, que lhe outorga o dever de proteção às comunidades indígenas. Somos de parecer que os
trabalhos que estão sendo realizados nesta área sejam imediatamente suspensos, por tempo
indeterminado, de forma que permita os trabalhos de atração destes índios sem pressões de qualquer
espécie" (Rogado, 1984: 3).
113
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verificado em Documento Interno da Petrobrás datado de 27 de fevereiro de 1996, de
sua Gerência de Interpretação em Belém, a respeito de “Consulta à Funai, sobre a
perfuração da locação 1-ITQ-AM”:
“Em novembro de 1984 foi apresentada e aprovada para perfuração, a locação 1ITQ-1-AM, na sub-bacia do Jandiatuba (...). Trata-se de uma área de alto
interesse para a Petrobrás, onde já tivemos sucesso na descoberta de jazidas de
gás, com os poços 1-JAND-1-AM e 1-JUTAÍ-1-AM.
Devido aos problemas acontecidos em 1984, com populações indígenas
existentes na região, ainda na época da execução de programação sísmica (houve
duas mortes de funcionários da Funai que acompanhavam os trabalhos da equipe
sísmica), a Funai resolveu suspender quaisquer serviços da Petrobrás naquela
região. Do que temos conhecimento, a Funai “interditou” a área por um prazo de
dez (10) anos, após o qual poderíamos vir a atuar novamente.
Como é nossa intenção, perfurarmos o 1-ITQ-1-AM, ainda neste ano de 1996
(12 anos após o ocorrido), vimos solicitar à essa assessoria, consultas junto
aquele órgão competente, no sentido da liberação do ponto, para cumprirmos
nossa missão, que é a de descobrir jazidas de hidrocarbonetos, onde quer que se
encontrem. Para tanto, estamos anexando um croquis da área, onde teremos
atividades exploratórias nos próximos anos – retângulo compreendido entre as
coordenadas 4˚55‟S e 70˚41‟W – e especificando as coordenadas do poço que
deverá ser perfurado agora, 5˚50‟42,486”S e 70˚19‟8,176”W.” (Petrobrás, 1996)

Não disponho de informações sobre a resposta a este documento, que é
dirigido à Assessoria de Meio Ambiente da Petrobrás, mas é de se supor que ela
mencione o impedimento legal vigente após a Constituição Federal de 1988, já que a
exploração destes recursos em terras indígenas é condicionada a regulamentação na
forma de lei complementar, inexistente até o momento. O intuito de reproduzir a
comunicação da Petrobrás é apenas ilustrar a continuidade das pretensões existentes
por parte da indústria petrolífera sobre a região.

Reativação da fronteira exploratória de petróleo e gás
Apesar de tais pretensões, a região do Vale do Javari permaneceu sem a
presença de empresas do ramo petrolífero desde a metade da década de 1980 até a
década de 2000. No Brasil, o fomento a novas fronteiras exploratórias terrestres
promovido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) e o
lobby para a exploração e produção de petróleo e gás, sobretudo no Acre, resultaram
na retomada de estudos na região, visando à concessão de blocos para a exploração e
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produção de petróleo e gás. Entre 2007 e 2008, a ANP realizou levantamentos
aerogravimétricos e aeromagnetométricos nas bacias geológicas do Acre-Madre de
Dios e do Solimões; entre 2008 e 2010, levantamentos geoquímicos; e em 2012, a
prospecção sísmica. Esta última etapa, realizada pela empresa Georadar (a serviço da
ANP), foi executada desrespeitando as recomendações da Funai e sem qualquer tipo
de comunicação prévia com os povos indígenas do vale do Javari. Reproduzo aqui
trechos de nota do Centro de Trabalho Indigenista sobre o caso:
“[...] em meados de 2011, antes da obtenção da LO [Licença de Operação] e
ASV [Autorização de Supressão de Vegetação], a Funai é informada pela
empresa sobre a realização do empreendimento e sobre a suposta ausência de
impactos sobre os povos indígenas da região.
[...] [A Funai] manifesta-se apontando, dentre outros pontos, a necessidade de
levantamento prévio por parte de especialistas da Funai nas áreas onde seriam
abertas as picadas necessárias para efetuar o levantamento sísmico nas áreas
próximas aos limites ao sul da TI Vale do Javari, por se tratar de áreas em que há
informações sobre a presença de índios isolados. Além disso, verifica-se que o
traçado de uma das linhas [...] atravessa um varadouro utilizado historicamente
pelo povo Marubo, e que, portanto, a eles deveria ser elaborado um Plano de
Comunicação específico sobre a realização das atividades.
Ciente destas informações desde 2011 e em meio a tratativas junto ao órgão
indigenista, a empresa GEORADAR realiza em meados deste ano [2012] as
atividades de levantamento sísmico na linha 08 (o que envolve a movimentação
de grupos de trabalhadores, a abertura de picadas e clareiras, o trânsito
helicópteros e a detonação subterrânea de explosivos) sem observar os pontos
apontados pela Funai e sem o conhecimento e acompanhamento por parte do
órgão. Ainda mais grave é o fato de os povos indígenas do Vale do Javari não
terem sido informados a respeito do empreendimento previamente à realização
das atividades.” (Centro de Trabalho Indigenista, 2012114)

Por demanda da Funai, em 15 de janeiro de 2013 o Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) recomenda à empresa Georadar a
suspensão imediata de quaisquer atividades nas linhas 8, 14, 15 e 16 – no entanto, os
levantamentos sísmicos já haviam sido realizados. Com base no conjunto de dados
obtidos e preexistentes sobre as reservas de hidrocarbonetos na região, a ANP decide
incluir a Bacia do Acre-Madre de Dios na 12ª Rodada de Licitações de Petróleo e
Gás, realizada em 28 de novembro de 2013, tema que será detalhado mais adiante.
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Nota de 13/12/2012, disponível no endereço http://www.trabalhoindigenista.org.br/noticia/nota-docti-sobre-atividade-petroleira-ao-sul-da-ti-vale-do-javari-mais-um-atropelo-aos-dire (acesso em 10 de
fevereiro de 2015)
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No lado peruano desta região de fronteira, a concessão de lotes para a
exploração e produção de petróleo e gás (conduzida pela agência reguladora do setor
petrolífero naquele país, a Perupetro) antecede a investida da ANP no lado brasileiro
em anos recentes. Diversas medidas de fomento à indústria petrolífera adotadas pelo
Estado peruano a partir do início da década de 2000 levaram a um crescimento
expressivo de áreas concessionadas para esta finalidade em toda a região amazônica
daquele país – de 15% da superfície do bioma em território peruano no ano de 2003
para cerca de 72% em 2009115 (Figura 1).

FIGURA 1: LOTES PETROLÍFEROS E BACIAS SEDIMENTARES NO PERU ENTRE 2004 E 2009

Dezembro de 2009

Dezembro de 2004
Fonte: Perupetro, 2010.
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Dourojeanni et al., 2009. Excluídos os convênios de avaliação técnica com a Petrobrás e lotes
abandonados e/ou em conflito, os 53 lotes restantes correspondiam a 45,5% da superfície da Amazônia
peruana (op. cit.: 43). Em todo o território peruano, em 2004 a agência reguladora Perupetro
contabilizava 31 contratos – 14 em fase de exploração e 17 em fase de produção. Em 2008, o número
de contratos havia subido para 83 – 64 em fase de exploração e 19 em fase de produção.
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Até meados de 2007, no entanto, nenhum lote havia sido outorgado em áreas
adjacentes à Terra Indígena Vale do Javari116. No final do mesmo ano, a concessão de
lotes contíguos a esta terra indígena dá um salto: mapa da Gerência de Exploração da
Perupetro datado de 21 de novembro de 2007117 aponta três lotes com contrato – 135
e 137 (empresa Pacific Stratus Energy), e 142 (Occidental Oil and Gas of Perú). Além
destes lotes, destaca-se o convênio de avaliação técnica entre a Perupetro e Petrobras
na denominada Área XXVII, firmado em 16/11/2006, com vigência de 24 meses.
Em 2008, a Perupetro promove a concessão de outro lote na região. Por meio
de processo seletivo, a agência reguladora peruana outorga à empresa Global Steel
Holdings Limited/Petrolera Monterrico S.A. o prêmio para assinatura de contrato
referente ao lote 152. Embora não faça limite com a TI Vale do Javari, este lote se
sobrepõe à Comunidad Nativa Matsés, à proposta de criação de Reserva Comunal
pleiteada por esta comunidade indígena e à proposta de Reserva Territorial Yavarí
Mirim. No entanto, o lote 152 é cancelado em 21 de agosto de 2010 porque a empresa
mencionada não cumpriu as exigências necessárias para assinatura de contrato dentro
do prazo estipulado. Com o cancelamento do lote 152, a Perupetro irá licitar novo lote
na região em 2011. O lote 179 é concessionado para a empresa Ecopetrol del Perú
S.A. em setembro daquele ano, abrangendo parte da área do extinto lote 152 –
excluindo-se as áreas em sobreposição à Comunidad Nativa Matsés, à Reserva
Nacional Matsés e à proposta de Reserva Territorial Yavarí Mirim. A partir de 2013
este lote passa a não mais figurar na relação de áreas concedidas pela Perupetro para a
exploração de petróleo e gás.
A respeito da sobreposição dos lotes mencionados a territórios indígenas e
áreas naturais protegidas, já apontei que o Lote 135 se sobrepõe à proposta de RI
Yavarí-Tapiche, à CN Matsés (área ampliada) e à Zona Reservada Sierra del Divisor.
O Lote 137 se sobrepõe extensamente à CN Matsés, à RN Matsés e também à
proposta de RI Yavarí-Tapiche. O lote 142, por sua vez, estava sobreposto à
116

Entretanto, um lote destinado à exploração e produção de petróleo e gás já havia sido outorgado em
07/04/2005 à empresa Harken Energy Corporation (lote 95), em área a oeste da Comunidad Nativa
Matsés, abrangendo setores da bacia do rio Tapiche, afluente da margem direita do Ucayali. Em
12/12/2006, o lote 128, que se sobrepõe à proposta de Reserva Territorial Yavarí Mirim, na bacia
hidrográfica do Javari, foi concedido à empresa Gran Tierra. A partir de 2012 este lote passa a não
mais figurar na relação de áreas concedidas pela Perupetro para a exploração de petróleo e gás.
117

Mesma data de assinatura dos contratos dos três lotes.
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Comunidad Nativa Matsés e à proposta de Reserva Territorial Yavarí Mirim – que,
assim como a Yavarí-Tapiche, não foi regularizada até o momento. A partir de 2009,
o lote 142 passa a não mais figurar na relação de áreas concedidas para a exploração e
produção de petróleo e gás no Peru; a partir de 2010, o mesmo se dá com relação à
Área XXVII (Figura 2).

FIGURA 2: LOTES PETROLÍFEROS NO VALE DO JAVARI ENTRE 2004 E 2011

Fonte: Perupetro, 2011 apud Nascimento, s/d

Diferentemente do que se dá no Brasil hoje, no Peru não há impedimento legal
à concessão de blocos para a exploração e produção petrolífera em territórios
indígenas reconhecidos pelo Estado118, nem mesmo no caso das reservas territoriais
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabelece que são bens da União “os recursos minerais,
inclusive os do subsolo”, e “as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” (artigo 20, incisos IX e
XI, respectivamente); que “[a]s jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de
energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou
aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra”
(artigo 176, caput); e que “a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos” constituem monopólio da União (artigo 177, inciso I). E, ainda, que “[a]
pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput"
deste artigo [176] somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no
interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e
administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas
atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas” (artigo 176, § 1º, grifo meu). A
Constituição também determina que “[o] aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados
com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada
participação nos resultados da lavra, na forma da lei” (artigo 231, § 3º, grifo meu). No entanto,
expressa claramente que “são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por
objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das
riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público
da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da
ocupação de boa fé” (artigo 231, § 6º, grifo meu). Apesar de não haver referência explícita a recursos
do subsolo no mencionado § 6º, quaisquer atividades voltadas a sua exploração não poderiam
118
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ou reservas indígenas, destinadas exclusivamente a povos indígenas isolados e de
recente contato. A Lei nº 28736 de 16 de maio de 2006 ("Ley para la protección de
pueblos indigenas u originaros en situación de aislamiento voluntario y en situacion
de contacto inicial" 119 ), por exemplo, abre a possibilidade de aproveitamento de
recursos naturais no interior de ditas reservas, como se depreende da alínea “c” do
artigo 5º, que estabelece o caráter supostamente intangível destas áreas:
“No se otorgarán derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos
naturales, salvo el que con fines de subsistencia realicen los pueblos que las
habiten y aquellos que permitan su aprovechamiento mediante métodos que no
afecten los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en
situación de contacto inicial, y siempre que lo permita el correspondiente estudio
ambiental. Encaso de ubicarse un recurso natural susceptible de
aprovechamiento cuya explotación resulte de necesidad pública para el Estado,
se procederá de acuerdo a ley.” (Peru, 2006, grifo meu)

No caso das comunidades nativas, a fragilidade é ainda maior – e deriva, em
larga medida, de um marco jurídico e institucional confuso e por vezes contraditório
no que tange aos direitos dos povos indígenas. Na prática, o reconhecimento dos
direitos territoriais dos povos indígenas na Amazônia peruana é condicionado à
constituição de uma pessoa jurídica (a “Comunidad Nativa”), conceitualmente
articulada à ideia de “desenvolvimento agropecuário” com vistas a “incorporar la
colectividad nativa a la vida económica nacional” (termos que constam no DecretoLei nº 22175). Desde 1974, quando foi promulgada a primeira lei de comunidades
nativas, até os dias atuais, verifica-se um processo de debilitação gradativa dos
direitos dos povos indígenas em favor do aproveitamento de recursos naturais em seus
territórios pelo Estado e pela iniciativa privada 120 . A exploração e produção
petrolífera nas comunidades nativas não apenas é permitida, como se inscreve em um
prescindir da ocupação e utilização do solo e recursos hídricos. Portanto, embora exista uma previsão
constitucional para a exploração de recursos minerais em terras indígenas, destaca-se que a mesma é
circunscrita a casos excepcionais em que se configure “relevante interesse público da União” e, ainda
assim, condicionada a regulamentação na forma de lei complementar. Em que pesem as diversas
proposições legislativas que tramitam no Congresso Nacional com o intuito de regulamentar o referido
§ 6º do artigo 231 e a mineração em terras indígenas – via de regra lesivas aos povos indígenas e a seus
direitos constituídos, como o Projeto de Lei nº 1610/96 –, até o presente não é permitida a exploração e
produção de recursos minerais (se aplicando o mesmo para petróleo e gás), em terras indígenas.
119
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Para uma análise detalhada deste processo, ver Chirif (2012).
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contexto mais amplo de fomento, por parte do Estado, ao aproveitamento de recursos
naturais121 em territórios indígenas. No que diz respeito ao seu aproveitamento por
parte de comunidades nativas, seja no entorno de áreas tituladas122 ou em seu interior,
a “Ley Organica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales” (Lei 26821 de
25 de junho de 1997123) determina o seguinte:
“Recursos de libre acceso:
Artículo 17o.- Los [...] miembros de las comunidades campesinas y nativas,
pueden beneficiarse, gratuitamente y sin exclusividad, de los recursos naturales
de libre acceso del entorno adyacente a sus tierras, para satisfacer sus
necesidades de subsistencia y usos rituales, siempre que no existan derechos
exclusivos o excluyentes de terceros o reserva del Estado. Las modalidades
ancestrales de uso de los recursos naturales son reconocidas, siempre que no
contravengan las normas sobre protección del ambiente.
El beneficio sin exclusividad no puede ser opuesto a terceros, inscrito, ni
reivindicado. Termina cuando el Estado otorga los recursos naturales materia del
beneficio. El entorno a que se refiere el párrafo precedente abarca los recursos
naturales que puedan encontrarse en el suelo y subsuelo y los demás necesarios
para la subsistencia o usos rituales.
Recursos en tierras de las comunidades campesinas y nativas, debidamente
tituladas:
Artículo 18o.- Las comunidades campesinas y nativas tienen preferencia en el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de sus tierras, debidamente
tituladas, salvo expresa reserva del Estado o derechos exclusivos o excluyentes
de terceros.” (Peru, 1997, grifo meu)

Os dois artigos citados ilustram bem a sujeição dos direitos dos povos
indígenas no Peru aos interesses da iniciativa privada e do Estado no aproveitamento
A “Ley Organica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales” (Lei 26821 de 25 de junho de
1997) enumera, de maneira muito abrangente, os seguintes recursos naturais suscetíveis de
aproveitamento: “a. las aguas: superficiales y subterráneas; b. el suelo, subsuelo y las tierras por su
capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales y de protección; c. la diversidad biológica:
como las especies de flora, de la fauna y de los microorganismos o protistos; los recursos genéticos, y
los ecosistemas que dan soporte a la vida; d. los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos,
solares, geotérmicos y similares; e. la atmósfera y el espectro radioeléctrico; f. los minerales; g. los
demás considerados como tales” (artigo 3º).
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É importante ter em conta que uma parte expressiva dos pleitos por titulação de comunidades nativas
não foi atendida até o presente; e que mesmo as áreas já tituladas seguem um padrão de notória
exiguidade espacial, em flagrante incompatibilidade com os padrões de uso e ocupação e com as
territorialidades indígenas.
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econômico dos recursos em seus territórios. Não por acaso, os empreendimentos
petrolíferos na Amazônia peruana têm enfrentado forte resistência por parte de
comunidades indígenas, que alegam o desrespeito a normas internacionais das quais o
Peru é signatário, como a Convenção nº 169 da Organização Internacional do
Trabalho (ratificada no Peru pela Resolução Legislativa n° 26253 de 02 de dezembro
de 1993 e, posteriormente, pela Lei nº 29785 de 31 de agosto de 2011; e
regulamentada pelo Decreto Supremo N° 001-2012-MC de 02 de abril de 2012124) e a
Declaração das Nações Unidas Sobre os Povos Indígenas. As políticas de fomento ao
aproveitamento de recursos naturais violaram por diversas vezes estas normas,
levando a um quadro de conflitos cujo momento mais dramático se deu em 05 de
junho de 2009, no evento que ficou conhecido como o 'massacre de Bagua', em
localidade de mesmo nome, resultando em 33 mortes (entre indígenas e policiais). Na
ocasião, forças policiais do Estado peruano reprimiram violentamente um protesto
indígena contra decretos legislativos que flexibilizavam direitos indígenas e
ambientais, e contra a política de concessões de lotes para a exploração de recursos
hidrocarburíferos, madeireiros e minerais.
No que tange à região do vale do Javari, é notória a oposição do povo Matsés
à atuação de empresas petrolíferas em seu território. Diversas manifestações ao longo
das décadas de 2000 e 2010 atestam este posicionamento. Em outubro de 2007, a
Comunidad Nativa Matsés foi surpreendida por informação da Perupetro a respeito da
assinatura prevista dos contratos para a exploração e produção de petróleo e gás nos
lotes 135, 137 e 142. Já nesta ocasião, os Matsés rechaçaram a iniciativa, destacando
que não houve um processo de consulta às comunidades, que as referidas áreas
incidiam sobre seu território e que a rapidez do Estado peruano em conceder o direito
de exploração e produção a empresas contrastava com sua lentidão para reconhecer
duas reivindicações fundiárias da Comunidad Nativa (também sobrepostas pelos lotes
135 e 137): a solicitação de ampliação da área da Comunidade Nativa Matsés e a
proposta de criação da Reserva Comunal Matsés. Ao longo de 2008, os Matsés se
mantiveram contrários à atividade petrolífera em seu território, e o tema ganhou
repercussão em alguns dos principais meios de comunicação nacionais do Peru.
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Algumas das contradições entre a Convenção 169 da OIT e diversas normas legais no Peru são
apresentadas por Alberto Chirif em trabalho já mencionado (Chirif, 2012). O autor também aponta
problemas no próprio processo de regulamentação da referida lei de consulta prévia (idem).
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Em 2009, a Comunidad Nativa Matsés inicia um processo de aproximação
com lideranças matsés e organizações indígenas e indigenistas no Brasil, e nos dias 9
e 10 de novembro deste ano é realizada a I Reunião Binacional Matsés Brasil-Peru, na
aldeia Buenas Lomas Nueva. O documento final do evento anuncia que
“[e]l objetivo del Primer Encuentro Binacional Matsés Perú-Brasil, es fortalecer
los vínculos entre los indígenas Matsés del lado brasilero y los indígenas Matsés
del lado peruano para establecer alianzas estratégicas con las instituciones
públicas de cada país y entre países, con la finalidad de lograr la protección
definitiva del territorio indígena Matsés de Perú y Brasil.” (Comunidad Nativa
Matsés, 2009: 1)

Com relação à atividade petrolífera, destacam-se os seguintes trechos do mesmo
documento:
“Las consecuencias ambientales y sociales de una eventual exploración y/o
explotación petrolera, afectaría directamente tanto a los Matsés del lado peruano
como del lado brasilero, por lo que se considera al desarrollo de actividades
petroleras en territorio Matsés, una amenaza común para el pueblo indígena
Matsés de Perú y Brasil.[...]
Existe una gran preocupación en el tema de defensa del territorio, especialmente
en el tema de empresas petroleras, las cuales siguen presionando bajo varias
modalidades y estrategias con la finalidad de ingresar al territorio indígena
Matsés, como en algún momento lo intentaron los mineros y madereros pero sin
éxito.”[...]
Por lo tanto, los asistentes suscriben lo siguiente:
Rechazar el ingreso de las empresas hidrocarburíferas al interior del territorio
ancestral Matsés, así como todo tipo de actividad, taller, reunión, etc.,
relacionada al tema petrolero. El pueblo indígena Matsés del Perú, exige al
gobierno peruano la eliminación de los lotes petroleros 135, 136, 137, 142 y 152
creados sobre el territorio ancestral Matsés, así como la anulación de todos los
contratos suscritos entre el Estado Peruano y las empresas petroleras a las que se
les asignaron éstos lotes. Todo éste proceso de licitación de lotes petroleros
sobre territorio ancestral Matsés, se realizó de manera inconsulta, violando
abiertamente lo que estipula el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.” (op. cit.: 1-2)

Conforme apontei anteriormente, em 26 de agosto de 2009 é criada a Reserva
Nacional Matsés, por meio do Decreto Supremo 014-2009-MINAM, atendendo
parcialmente a reivindicação dos Matsés pela criação de uma reserva comunal. A
medida faz parte da estratégia adotada pelo governo peruano para distencionar o
conflito entre a Comunidad Nativa Matsés e a empresa petrolífera Pacific Stratus
Energy com relação ao lote 137, o que atestam gestões feitas pelo Ministerio de
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Energia y Minas para o reconhecimento e regularização desta área. A este respeito, o
“Informe trimestral – octubre-diciembre 2009” da Oficina General de Gestión Social
deste órgão125 aponta que
“[s]e mantienen coordinaciones constantes con la empresa [Pacific Stratus], el
GOREL [Gobierno Regional de Loreto] y diversas autoridades locales. En el
mes de mayo del 2009 se realizaron reuniones en la PCM [Presidencia del
Consejo de Ministros] con el fin de coordinar con el MINAG [Ministerio de
Agricultura], COFOPRI [Organismo de Formalización de la Prorpiedad
Informal] e INDEPA [Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos,
Amazonicos y Afroperuanos] la finalización del proceso de ampliación del
terreno comunal, para lo cual se llevó a cabo un viaje a la comunidad para
realizar el trabajo de georeferenciación.” (Peru, 2009: 59)

No entanto, a medida não se mostra suficiente para mudar o posicionamento
dos Matsés de rechaço à atividade petrolífera em seu território e ao diálogo com a
empresa concessionária dos lotes 135 e 137. Cabe lembrar que a Junta Directiva da
CN Matsés havia condicionado este diálogo ao atendimento de duas reivindicações
fundiárias, e que uma delas ainda restava sem atendimento por parte do governo. Se
esta negativa dos Matsés resultou na paralisação das operações da Pacific Stratus no
lote 137, o mesmo não se deu com relação ao lote 135. Ao longo de 2009, 2010 e
2011, o processo de licenciamento ambiental para a realização do projeto de
prospecção sísmica 2D e perfuração de poços exploratórios seguiu tramitando junto às
instâncias competentes – o Estudo de Impacto Ambiental do lote 135 é aprovado em
20 de maio de 2011 pelo Ministerio de Energía y Minas.
Em 2010, lideranças indígenas e representantes de organizações da sociedade
civil no Brasil presentes na II Reunião Binacional Matsés Brasil-Peru manifestam
publicamente sua preocupação com relação à concessão de lotes para a exploração e
produção de petróleo e gás

na bacia do Javari, em sobreposição a territórios

indígenas. Em carta dirigida a diversos órgãos de Estado do Peru e Brasil, afirmam:
“Considerando el „Mapa de influencia Directa e indirecta del lote 137‟, se
observa claramente que tres comunidades brasileras donde viven más de
quinientos matsés brasileiros; además de una gran concentración de pueblos
indígenas en aislamiento voluntario, ya confirmado por el gobierno brasileiro, se
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encuentran dentro del area de influencia de este lote [137, concessionado para a
empresa Pacific Stratus];
Considerando que el río Yaquerana es un río de aguas internacionales
compartido por ambos paises y utilizado por los matsés brasileros y peruanos.
Por medio de la presente, queremos preguntar al Estado peruano y a la empresa
Pacific Stratus ¿Qué medidas se estén tomando para garantizar que los indígenas
moradores del lado brasilero del rlo Yaquerana no seamos afectados? ¿Qué
garantías tenemos de que las actividades de hidrocarburos en esta área no van a
provocar derrames y contaminación en nuestros lagos y ríos [...]?” (Lideranças
Matsés, Kanamari e Centro de Trabalho Indigenista, 2010: 1-2)

Em 2011, uma aldeia matsés no Brasil sedia pela primeira vez um encontro
binacional de seu povo. A III Reunião Binacional Matsés Brasil-Peru é realizada entre
os dias 2 e 6 de dezembro na aldeia Soles, rio Jaquirana, TI Vale do Javari. Na
ocasião, os Matsés voltam a manifestar sua preocupação e rechaço à atividade
petrolífera em seu território e em áreas de ocupação de índios isolados. No documento
final do evento, realizado pela Organização Geral Mayuruna (OGM) e pela
Comunidad Nativa Matsés (CNM), com apoio do Centro de Trabalho Indigenista,
tornam público o seguinte pronunciamento:
“I – Rechaçamos qualquer atividade petroleira dentro do território Matsés, da
proposta de Reserva Territorial Tapiche-Blanco-Yaquerana, Reserva Nacional
Matsés e Zona Reservada Sierra del Divisor porque afetaria a fauna, flora e
principalmente os recursos hídricos e traria impactos sociais ao povo Matsés e a
povos indígenas isolados; e solicitamos às autoridades dos governos local,
regional e nacional respeitarem esta posição.
II – Decidimos formar uma comitiva de representantes Matsés (Peru e Brasil)
para viajar para Lima e se reunir com representantes de órgãos de governo e
organismos de defesa dos direitos indígenas (Defensoría del Pueblo, Instituto
Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos–
INDEPA, Perupetro/Ministerio de Energia y Minas–MEM, Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado–SERNANP, Autoridad Nacional de
Água–ANA, dentre outras instituições) para manifestar nossa posição em relação
aos Lotes 135 e 137.
III – Solicitamos apoio à sociedade civil internacional para incidir junto à
opinião pública contra a atuação das empresas concessionárias dos lotes 135 [...]
e 137 [...].
IV – Que a Fundação Nacional do Índio–FUNAI encaminhe, por meio das
instâncias competentes do Estado brasileiro, solicitação ao Estado peruano de
informações sobre os estudos de impacto ambiental e documentos
correlacionados referentes aos lotes 135 e 137, por estarem situados em bacia
hidrográfica binacional, podendo afetar diretamente comunidades indígenas na
Terra Indígena Vale do Javari.” (Organização Geral Mayuruna e Comunidad
Nativa Matsés, 2011: 1-2)
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Apesar das reiteradas manifestações contrárias à realização de atividades
exploratórias nos lotes 135 e 137, em novembro de 2012 a empresa Pacific Rubiales
dá início às atividades de prospecção sísmica no lote 135. Ironicamente, a chegada
das primeiras equipes a serviço da empresa na região coincide com a realização de
trabalho de campo de técnicos do Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) para avaliar a proposta da Reserva
Territorial Yavarí-Tapiche (Foto 13). Neste mesmo mês, OGM e CNM haviam
solicitado à Funai informações sobre a presença de índios isolados na região do rio
Jaquirana, justamente em função da mencionada proposta126. Em dezembro de 2012,
os Matsés voltam a se pronunciar publicamente contra a atuação da Pacific Rubiales
nos lotes 135 e 137: em carta de 12/12/2012 dirigida “a la opinión pública local,
nacional e internacional”, os chefes dos catorze anexos (aldeias) da Comundad Nativa
demonstram “total preocupación y rechazo a la empresa petrolera Pacific Stratus,
quien intenta apropiarse y posesionarse en el Lote 135 y Lote 137 ubicada [sic] en
nuestros territórios”; afirmam que “no permitirá [sic] el ingresso a nuestros territórios
de ninguna empresa petroleira”; e demandam ao Estado peruano e ao governo do
presidente Ollanta Humala “respetar nuestros territórios que tradicionalmente
venimos ocupando en el marco del cumplimiento estricto del convenio 169 de la OIT”
(Comunidad Nativa Matsés, 2012, ms.).
Em março de 2013, a OGM e a CNM realizam a IV Reunião Binacional
Matsés Brasil-Peru, na aldeia Lobo, rio Jaquirana, TI Vale do Javari (Foto 14). O
evento conta com a participação do Ministério Público Federal no Amazonas, Funai,
Sernanp, Exército Brasileiro, Sesai, Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte, Seind e
organizações indígenas e indigenistas atuantes na região. Na ocasião, técnicos do
Sernanp apresentam informações sobre as atividades de prospecção sísmica realizadas
pela Pacific Rubiales no lote 135, gerando manifestações veementes de lideranças
matsés contra a atuação desta empresa. O documento final do evento faz as seguintes
menções relacionadas ao tema do petróleo:
“I – Rechaçamos qualquer atividade petroleira dentro das terras Matsés em
ambos os países, abrangendo toda a bacia hidrográfica do Jaquirana, incluídas as
áreas que estão no interior da Reserva Nacional Matsés, da proposta de Reserva
Territorial Tapiche-Blanco-Yaquerana e Zona Reservada Sierra del Divisor, que
126

Cf. Organização Geral Mayuruna & Comunidad Nativa Matsés (2012).
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fazem parte do território ancestral do povo Matsés. Nosso povo já viveu as
consequências de prospecção no passado que afetaram a fauna, flora e
principalmente os recursos hídricos e trouxe impactos sociais aos Matsés.
Exigimos das autoridades dos governos local, regional e nacional dos dois países
que respeitem esta posição.
II – Decidimos formar uma comitiva de lideranças do povo Matsés para viajar a
Brasília para se reunir com autoridades de órgãos de governo e representantes de
organismos de defesa dos direitos indígenas para manifestar nossa posição
contrária em relação à atividade petroleira na região.
III – Solicitamos apoio aos parceiros da sociedade civil brasileira, peruana e
internacional para divulgarem em seus respectivos países a posição do povo
Matsés contra a atuação das empresas que tem contrato de exploração de
petróleo nos lotes 135 e 137, concedidos pelo governo do Peru.
IV – Que a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, através de sua presidência,
estabeleça um diálogo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil com o
propósito de interceder junto às instâncias diplomáticas do Estado Peruano sobre
os impactos da prospecção sísmica nos lotes 135 e 137 no território Matsés e de
povos indígenas isolados, por estarem situados em bacia hidrográfica binacional,
afetando diretamente comunidades indígenas na Terra Indígena Vale do Javari.
V – Da mesma forma, repudiamos as atividades de prospecção sísmica feitas
pela empresa GEORADAR ao sul da Terra Indígena Vale do Javari, sem
informar os povos indígenas que utilizam varadouro nessa região, e que podem
ter afetado as terras ocupadas por povos indígenas isolados nas proximidades dos
limites dessa área sem aguardar os levantamentos de localização territorial da
ocupação desses povos.
VI – Diante do fato de não ter havido adequado processo de consulta ao povo
Matsés em relação às atividades de empresas do setor petroleiro nos lotes 135 e
137 no Peru, solicitamos às autoridades deste país que cancelem atividades
petroleiras presentes e futuras na região.” (Organização Geral dos Mayuruna &
Comunidad Nativa Matsés, 2013a: )

A partir das diversas manifestações dos Matsés, a organização não
governamental Survival International lança em 2013 uma campanha contra a atuação
da Pacific Rubiales na região 127 . Em agosto do mesmo ano, a União dos Povos
Indígenas do Vale do Javari (Univaja)128 divulga a “Carta aberta dos povos do vale do
Javari sobre a ameaça de projetos petroleiros no Brasil e Peru”, demandando a
paralisação de atividades de exploração petrolífera na região, como se verifica nos
trechos reproduzidos a seguir:
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Veiculada no endereço http://www.survivalinternational.org/tribes/matses (acesso em 10 de março
de 2014).
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Que até então se mantivera à margem da luta travada pelos Matsés contra a atividade petrolífera em
seu território.
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“Clamamos para que as autoridades representadas pelo Ministério Público
Federal, a 6ᵃ Câmara, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e outros
intercedam e exijam dos governos brasileiro e peruano a paralisação de qualquer
atividade petroleira próxima a nossa terra e em especial próximo a área de
ocupação de índios isolados. Repudiamos qualquer proposta que possa impactar
ambientalmente e socialmente nosso território e nossos povos. Não aceitamos o
recente anúncio do leilão da Agencia Nacional do Petróleo - ANP para área no
rio Juruá, próximo a nossa terra e de nossos parentes isolados. Também não
aceitamos os projetos petroleiros do governo peruano na região do rio Jaquirana,
pois afeta índios isolados de ambos os países e a terra tradicional do povo
Matsés, na fronteira Brasil-Peru, com poluição dos mananciais e do próprio rio
Javari que afetará não somente os indígenas, mas as populações ribeirinhas que
vivem na margem dele.
Solicitamos do Ministério da Justiça através da FUNAI uma audiência com a
presidente da república em Brasília – DF para nos ouvir e apresentar nossa
reivindicação. Exigimos que o governo federal nunca tome decisão sobre o Vale
do Javari sem antes nos consultar, principalmente no que diz respeito a qualquer
projeto que impacta a terra indígena do Vale do Javari e seus povos, porque a
presidenta Dilma Rousseff não vem respeitando os diretos dos povos indígenas
garantida na Constituição Federal e na 169 da Organização Internacional do
Trabalho que prevê a „Consulta Livre, Prévia e Informada‟.
Não queremos repetir a história que a Petrobras cometeu nos anos 70 a 80 na
região do Vale do Javari, que destruíram nossas malocas, roças, dinamitaram
nossos lagos e igarapés envenenando mananciais, causando morte de vários
indígenas, contaminaram nossas aldeias com sarampos e DSTs, acúmulo de lixos
na selva do nosso território, danificando a fauna e flora, trouxeram malária para a
região. Tudo isso foi encobertado até os dias de hoje.” (União dos Povos
Indígenas do Vale do Javari, 2013)

Este documento é encaminhado por meio da Carta nº 013/UNIVAJA/2013 à
Procuradoria da República no Município de Tabatinga (PRM/TBT)129, e no dia 2 de
setembro de 2013 é realizada uma reunião “para tratar sobre os intentos de exploração
de petróleo e gás natural na região do entorno da Terra Indígena Vale do Javari”na
sede da referida Procuradoria (Ministério Público Federal, 2013)130. Em seguida, o
antropólogo e perito do MPF Walter Coutinho elabora a Informação nº 004/20131ºOFÍCIO/PRM/TBT, cujo conteúdo será tratado mais adiante, por tratar mais
especificamente de questões relativas à 12ª Rodada de Licitações de Petróleo e Gás da
ANP. A carta citada também foi entregue à 6ª CCR/MPF em outubro de 2013, quando
129

E servirá de referência para o Procedimento Administrativo nº 1.00.000.013729/2013-13, no âmbito
da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.
130

Participaram da reunião as Procuradoras da República da PRM/TBT, Dra. Flávia Cristina Tavares
Tôrres e Dra. Camila Bortolotti; o analista em antropologia/perito da PR/AM, Walter Coutinho; o
Coordenador Regional da Funai CR/Vale do Javari, Bruno da Cunha Araújo Pereira; lideranças dos
povos Matsés (Mayoruna), Marubo e Matis, e representantes das organizações indígenas Univaja,
OGM, Organização das Aldeias Marubo no Ituí (OAMI) e Associação Indígena Matis (AIMA); e
representantes do CTI e do Conselho Indigenista Missionário (Cimi).
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da ida de uma comitiva de lideranças da TI Vale do Javari a Brasília. Esta comitiva
também se reuniu com representantes do Ministério das Relações Exteriores, da Funai
e do corpo diplomático peruano no Brasil, ocasião em que foram externadas as
preocupações e posicionamentos com relação à atividade petrolífera na região do vale
do Javari, e protocolados alguns dos documentos já mencionados.
Apesar das diversas manifestações e articulações dos Matsés e demais povos
indígenas da região, as atividades de prospecção sísmica no lote 135 não foram
interrompidas. Com relação à proposta de Reserva Indígena Yavarí-Tapiche,
conforme já mencionei, houve um pequeno progresso no processo de reconhecimento
e regularização: em 05 de dezembro de 2013 a Comisión Multisectorial aprovou, em
sua sétima reunião ordinária, o Termo de Referência para os Estudos Prévios de
Reconhecimento desta área. A respeito da sobreposição do lote 135 à proposta, a ata
da reunião menciona apenas que
“[a] pedido de la Defensoría del Pueblo, la DGPI [Dirección General de los
Derechos de los Pueblos Indígenas, vinculada ao Ministerio de Cultura] se
compromete a coordinar con las empresas que se encuentren trabajando en las
áreas propuestas y sectores correspondientes del Estado, a fin de asegurar los
mecanismos de protección para estas poblaciones vulnerables” (Comisión
Multisectorial - Ley nº 28736, 2013: 2)

Pouco antes desta reunião, a OGM e a CNM haviam protocolado no
Viceministerio de Interculturalidad do Peru uma carta dirigida a esta Comissão
manifestando apoio ao reconhecimento da Reserva Indígena Yavarí-Tapiche e
preocupação com relação às atividades exploratórias no lote 135:
“Los Matses sabemos que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario
ocupan ambas márgenes del río Yavarí-Yaquerana en la frontera Brasil-Perú y su
presencia en la región ya fue reconocida por los gobiernos brasileño y peruano.
El pueblo Matses apoya el reconocimiento y protección oficial del territorio de
estos pueblos, preocupados por su integridad y las consecuencias que sufriríamos
si el territorio de estos pueblos fuera presionado por actividades extractivas.
Es de conocimiento público que se realizaron estudios de exploración de
hidrocarburos en el lote 135, que se sobrepone a la propuesta de Reserva
Indígena Tapiche-Blanco-Yaquerana y que está localizado en aguas binacionales
y sobre el territorio de pueblos indígenas aislados y del pueblo Matses. No
obstante de que estas actividades se realizan en territorio peruano, amenazan
también los recursos de pueblos indígenas en el lado brasileño de la frontera.
Como consecuencia de esto, consideramos que el gobierno peruano [...] debe
tomar medidas urgentes para salvaguardar los derechos, internacionalmente
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reconocidos, de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y de las
comunidades indígenas que habitan en la cuenca, tanto en el lado peruano como
el brasileño. Esto incluye el reconocimiento oficial de la propuesta de Reserva
Indígena Tapiche-Blanco-Yaquerana y la interrupción inmediata de las
actividades petrolíferas en esta región.” (Organização Geral dos Mayuruna&
Comunidad Nativa Matsés, 2013b: 1, grifo meu)

Com relação ao lote 137, as operações da Pacific Rubiales seguem paralisadas.
Ao contrário do que esperava o Ministerio de Energía y Minas, o reconhecimento da
solicitação de ampliação da CN Matsés em meados de 2012 não resultou em
mudanças de posicionamento de sua Junta Directiva. Os Matsés seguem contrários à
presença da empresa e à exploração petrolífera na região.

A 12ª Rodada de Licitações da ANP
Mencionei anteriormente que a recente retomada de estudos exploratórios pela
ANP na bacia geológica do Acre-Madre de Dios, ao sul da TI Vale do Javari, resultou
na inclusão de blocos neste setor no último leilão realizado pela ANP131 (ver Mapa 8).
De acordo com informação contida no Memorando nº 168/2013/CGGEO/FUNAI, de
16 de maio de 2013 (parte integrante do processo “Blocos Exploratórios – ANP – 12ª
Rodada de Licitações” (FUNAI/SEPRO Proc. 08620.019044/2013-41, datado de
23/10/2013), a equidistância mínima entre os blocos ofertados pela ANP (em seu
traçado originalmente proposto) e a TI Vale do Javari era de 18 metros132.

131

Cabe mencionar que os impactos do referido leilão sobre terras indígenas não se restringem a esta
bacia: “[e]m junho deste ano, o Conselho Nacional de Política Energética autorizou a realização da 12ª
Rodada de Licitações de blocos exploratórios de gás e petróleo, ofertando 240 blocos em sete bacias
sedimentares terrestres para a exploração de recursos convencionais e não-convencionais. Em quatro
destas bacias – Acre-Madre de Dios (Acre e Amazonas), Paraná (Paraná e São Paulo), Parecis (Mato
Grosso) e Paranaíba (Maranhão, Piauí e Tocantins) – os blocos, quando não colidem com os limites de
Terras Indígenas (TIs) ou distam menos que 10 km destas, se sobrepõem a áreas com processos de
regularização fundiária em curso, em fase de identificação ou correção de limites” (CTI, 2012, grifo
meu; disponível no endereço http://www.trabalhoindigenista.org.br/noticia/12%C2%AA-rodada-delicita%C3%A7%C3%B5es-de-petr%C3%B3leo-e-g%C3%A1s-%E2%80%93-ag%C3%AAncianacional-de-petr%C3%B3leo-despreza-normas-pr, acessado em 06 de fevereiro de 2014)
132

E de 39 metros para a TI Nukini; 10 metros para a TI Poyanawa; 3 km para a TI Kulina do Médio
Juruá; 8 metros para a TI Jaminawa do Igarapé Preto; 26 metros para a TI Campinas/Katukina; 10
metros para a TI Arara do Igarapé Humaitá; 2 metros para a TI Rio Gregório; 4 km para a TI Kaxinawá
da Praia do Carapanã; 13 km para a TI Arara do Rio Amônia; 7 km para a TI Jaminawa Arara do Rio
Bagé; e sem distância informada para a TI Nauá, por encontrar-se em estudo (e, portanto, ainda não
delimitada).
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A Informação Técnica nº 146/2013/CGLIC/FUNAI, de 03 de junho de
2013,agrega

as

seguintes

informações

a

este

quadro

–

apresentadas

à

Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente da ANP por meio do
Ofício nº 425/2013/DPDS/FUNAI, de 07 de junho de 2013:
"[...] Na Bacia do Acre não há sobreposição, 'contudo, constam quatro reivindicações
por reestudo de limites: TI Poyanawa, TI Campinas/Katukina, TI Nukini e TI
Kaxinawá da Colônia Vinte e Sete'. Há presença de índios isolados, conforme
Memorando nº 232/CGIIRC/DPT, de 03 de junho de 2013, 'o qual não recomenda
que qualquer atividade de exploração de petróleo e/ou gás ocorra nos limites sul da
Terra Indígena Vale do Javari, sob os afluentes da margem esquerda do rio Ipixuna,
em distâncias menores de 25 km'.” (Funai, 2013, grifo meu)

Em que pese a abrangência do conjunto de informações apresentados pela
Funai no que diz respeito aos impactos dos blocos sobre terras indígenas, cabe
destacar que os únicos lotes que sofreram alteração de limites de modo a observar as
recomendações do órgão indigenista foram aqueles situados na bacia do Acre-Madre
de Dios imediatamente ao sul da TI Vale do Javari, devido a informações sobre a
presença de índios isolados. Apesar da adoção desta medida por parte da ANP, a já
mencionada

Informação

nº

004/2013-1ºOFÍCIO/PRM/TBT,

elaborada

pelo

antropólogo Walter Coutinho, faz as seguintes observações:
"De toda forma, tendo em vista a incerteza sobre o território efetivamente
ocupado pelo grupo isolado que se acredita transitar ao sul do limite demarcado
(e que pode ter sido afetado, em tese, pelas atividades sísmicas na Linha 8),
caberia ainda algum cuidado em relação às atividades de exploração e produção
petrolífera que possam vir a ser desenvolvidas nos Blocos AC-T-8, AC-T-9 e ACT-10, localizados à margem direita do rio Ipixuna.”(Coutinho, 2013: 4)

E agrega, ainda, que
“[a]o que se saiba, nenhum dos povos indígenas ocupantes das terras acima
relacionadas teve oportunidade de se manifestar sobre a concessão de blocos
destinados à exploração e produção de petróleo e gás natural incluídos no préedital da ANP. É razoável supor que a maioria das comunidades afetadas sequer
tenha conhecimento dos possíveis impactos das atividades previstas em relação
ao meio ambiente e à saúde humana. Em reunião realizada na PRM/TBT no dia
02.09.2013, o Coordenador Regional da FUNAI/CR Atalaia do Norte, Bruno da
Cunha Araújo Pereira, informou que, em recente viagem à TI Kulina do Médio
Juruá, pode certificar-se que os índios ocupantes daquela área desconhecem
completamente o que vem se passando, não tendo qualquer conhecimento sobre
as pesquisas sismográficas já realizadas pela empresa Georadar ou sobre a
previsão de leilão pela ANP do bloco objeto de possível concessão petrolífera
localizado a oeste da área por eles habitada”(op. cit.: 5-6).
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Também é digna de nota a omissão da ANP com relação aos impactos sobre
unidades de conservação, como é o caso da proposta de Unidade de Conservação
Campinaranas do Rio Ipixuna, afetada pelos blocos AC-T-08 e AC-T-09 na bacia
sedimentar do Acre Madre de Dios, ao sul da TI Vale do Javari, que tramita em faze
de análise no Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) e já tem área
proposta de 307.763 ha (Ministério do Meio Ambiente, 2013: 6-8).
Para além dos problemas elencados acima, um dos objetos da 12º Rodada de
Licitações da ANP foi a exploração de recursos não-convencionais (shale gas, em
inglês), tema polêmico em razão dos altos riscos ambientais envolvidos nas técnicas
de exploração e produção133. Diversas instituições se manifestaram contrariamente ao
leilão em função disso, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), a Academia Brasileira de Ciências (ABC), que solicitaram a moratória da
exploração e produção de recursos hidrocarburíferos não convencionais e a suspensão
da 12ª Rodada 134 . O Ministério Público Federal também se manifestou, e em
diferentes partes do país foram concedidas liminares suspendendo os efeitos do
leilão135. Além das já mencionadas SBPC e ABC, outras organizações da sociedade
civil se manifestaram sobre o tema. A Associação Nacional dos Servidores da
Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do Plano Especial de Cargos do MMA
e do Ibama (Asibama) elaborou um diagnóstico sobre o fraturamento hidráulico e
também uma notificação extrajudicial endereçada à ANP e ao MMA. Greenpeace,
Instituto

Brasileiro

de

Análises

Sociais

e

Econômicas

(Ibase),

Instituto

Socioambiental (Isa), Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
(Fase) e CTI realizaram em 13 de novembro de 2013 o seminário “Impactos
socioambientais da exploração de xisto”, que contou com a participação de liderança
133

"Dentre os impactos nas áreas de produção de recursos não convencionais como o gás de folhelho
(shale gas, em inglês), destaca-se o comprometimento de recursos hídricos superficiais e subterrâneos
por contaminação e/ou superexplotação, o alto índice de emissão de metano e outros gases de efeito
estufa, a contaminação de solos por metais pesados e elementos radioativos, e a falta de
regulamentação para o emprego de substâncias químicas utilizadas no método de faturamento
hidráulico (fracking, em inglês). No atual estado da arte, a exploração de recursos não convencionais
na Bacia do Paraná, por exemplo, traria sérios riscos para a integridade do Aquífero Guarani, recurso
estratégico para o país e para a humanidade como um todo." (Centro de Trabalho Indigenista, 2013)
134

Cf. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 2013.

135

Ver, por exemplo, as seguintes manifestações no âmbito do Ministério Público Federal:
Recomendação nº 01/2013, de 18 de setembro de 2013 e Parecer Técnico nº 242/2013, de 14 de
novembro de 2013, ambos elaborados pela 4ª CCR/MPF; Ação Civil Pública com pedido de liminar
(referência: Notícia de Fato Ambiental Nº 1.27.002.000485/2013-45), de 28 de novembro de 2013, do
MPF no município de Floriano – PI.
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da CN Matsés e de representantes de diversas outras organizações da sociedade
civil136.
No âmbito do Poder Legislativo, a Comissão de Legislação Participativa da
Câmara dos Deputados realizou, no dia 28 de novembro de 2013 (data do leilão), a
Audiência Pública “Leilão de blocos de petróleo e gás sobrepostos a terras indígenas e
unidades de conservação", motivada por requerimento da deputada Janete Capiberibe
(PSB/AP) com base em nota do CTI. A audiência contou com a participação de
lideranças indígenas dos povos Guarani, Matsés e Marubo, além de representantes da
Funai e do CTI – Ministério do Meio Ambiente e ANP, também convocados, não
compareceram 137 . Ao término da audiência, foi elaborada uma “Moção pelo
cancelamento do 12º leilão da ANP”.
Apesar dos problemas e manifestações acima elencados, a 12ª Rodada de
Licitações de Petróleo e Gás ocorreu no dia 28 de novembro de 2013. No que diz
respeito à Bacia do Acre-Madre de Dios, apenas um dos blocos ofertados foi
arrematado. A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) foi a empresa vencedora do bloco
AC-T-8, justamente o mais problemático daquela bacia, por distar apenas 39 metros
da TI Nukini e 10 metros da TI Poyanawa, ambas com reivindicações por reestudo de
limites. Além disso, o bloco se sobrepõe à proposta de Unidade de Conservação
Campinaranas do Rio Ipixuna, a duas Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso
Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira138 e está próximo
a varadouro utilizado tradicionalmente pelo povo Marubo para acessar as cidades de
Guajará (AM) e Cruzeiro do Sul (AC).

*

*

*

136

O registro audiovisual integral do seminário está disponível no endereço
http://www.livestream.com/greenpeacebr/video?clipId=pla_4edd2067-dda0-47a6-af67-a26f0bc76e74
(acesso em 06 de fevereiro de 2014).
137

O registro audiovisual integral da audiência está disponível no endereço eletrônico
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoespermanentes/clp/videoArquivo?codSessao=46762&codReuniao=34405 (acessado em 06 de fevereiro
de 2014).
138

Estabelecidas por meio da Portaria MMA nº 09/2007 (ver Ministério do Meio Ambiente, 2013: 6).
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Sem adentrar nas diversas manifestações que sucederam a 12ª Rodada; na
questão da fragilidade normativa dos processos de licenciamento de atividades
relacionadas à indústria de petróleo e gás, no que tange aos povos indígenas e
recursos não convencionais no Brasil; e nas muitas falhas no processo de constituição
do referido leilão, gostaria apenas de apontar que este evento colocou em evidência
injunções enfrentadas pelos povos indígenas do vale do Javari hoje, em que um
espectro amplo de processos de territorialização e atores se entrecruzam.Não apenas a
12ª Rodada de Licitações da ANP, mas a reativação da fronteira exploratória da
indústria de petróleo e gás na região de fronteira Brasil-Peru como um todo têm
configurado um campo de conflitos envolvendo povos indígenas, empresas
transnacionais, órgãos de Estado, organizações da sociedade civil, população regional
e organismos multilaterais. Para além do estabelecimento de novas alianças e formas
de atuação política (de que são exemplos a atuação conjunta da OGM e CNM em
certos contextos e a ampla coalizão dos velhos Matsés do Brasil e Peru quando o tema
é o petróleo), um dos aspectos desse quadro de conflito que mereceria ser analisado
em maior profundidade é o conjunto de perspectivas, percepções e aspirações em
jogo, e as diferenças que emergem nos (des)encontros entre elas.
As preocupações que escutei de alguns velhos marubo com relação à atividade
petrolífera, por exemplo, são de outra ordem (embora não antagônicas) que as
preocupações de ambientalistas, e remetem a concepções e esquemas cosmológicos
outros. Petróleo e gasolina são a "gordura da terra" (mai sheni), a gordura das
coletividades de espíritos Kana Voã e Kanã Mari, os fazedores desta terra, gente do
surgimento, e é essa gordura que a carrega (ver Cherõpapa Txano, 2008: 152,
tradução de Pedro Cesarino): "[é a gasolina que] carrega a terra, carrega a terra com
seu vento forte. Os ossos estão enfiados ali. Essas gorduras de tatu, essas gorduras que
estão ali onde fica o osso enfiado, elas são um lago gigante, é verdade. E esse vento,
esse vento segura aquele osso que fica de pé, e segurando, ventando assim forte, o
vento também sustenta e carrega a terra. Se isso acabar, isso que carrega a terra, todas
aquelas coisas (aqui tem mesmo, em outro lugar tem também), isso aí que nós
estamos pegando e acabando, nós estamos fazendo assim, se acabar o que carrega a
terra, é verdade, a terra despenca mesmo. Isso que carrega a terra, é verdade que a
gasolina que se pega do fundo da terra faz com que isso aconteça, pense nessas coisas.
Estou falando daquela que é tirada do fundo da terra, é desta que estou falando, [...]
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chama-se “gordura da terra”, e o nome de vocês é “gasolina”. Aquele verdeazulado,
aquele é o combustol [óleo diesel], é outro. A gasolina também é forte, é gordura da
terra, e o combustol também, esses dois é que ficam lá no fundo da terra junto com o
osso gigantesco, e assim eles carregam a terra. Carregam a terra ventando muito forte.
Mas se acabarem – e eles são do tamanho inteiro da terra –, ela cai, cai mesmo"
(idem). Ao conversar com um velho marubo em 2013, ele me disse que foi Kana Voã
que fez o petróleo (fazendo uma analogia ao “nosso Deus": “mato Deus”), e disse
para “não mexerem com a „gordura da terra‟” (“mai shenimescosmaroa”), “petróleo”,
e que falaria sobre isso em uma reunião no rio Ituí. As colocações acima ilustram
parte da complexidade envolvida no tema do petróleo e gás na região do vale do
Javari ao se ter como referência outras perspectivas, mas por ora deixo a questão em
aberto, como sugestão para investigações futuras.

SAÚDE - FRONTEIRAS MÉDICAS, FRONTEIRAS (COSMO)POLÍTICAS

O contato com as “doenças de branco” certamente antecedeu os registros da
historiografia oficial que se tem do vale do Javari, bem como o contato com o sistema
biomédico ocidental. Ambas as coisas, no entanto, têm se intensificado nas últimas
décadas, com impactos severos sobre os povos indígenas. A seguir traçarei um rápido
resumo cronológico de marcos na gestão das políticas de atenção à saúde destinadas
aos povos indígenas no Brasil, com alguns destaques para a região do vale do Javari.
O resumo que se seque é baseado em diagnóstico médico-antropológico realizado
pelo Centro de Trabalho Indigenista (CTI) em parceria com o Instituto
Socioambiental (ISA)e elaborado pela médica Deise Alves Francisco, os antropólogos
Pedro Cesarino e Barbara Arisi e a jornalista Maria Emília Coelho, trabalho no qual
tive participação (Centro de Trabalho Indigenista & Instituto Socioambiental, 2011).

Gestão das políticas de atenção à saúde destinadas aos povos indígenas no Brasil
Na década de 1910, o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) realizava algumas
ações de atendimento de saúde, de caráter esporádico e sem contar com organização
institucional para tanto. Organizações missionárias também realizam atendimento
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básico de maneira localizada junto a diversos povos em todo o Brasil ao longo da
primeira metade do século XX. Na década de 1950 o Ministério da Saúde cria o
Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas para levar ações básicas de controle e
prevenção de doenças infectocontagiosas e em 1967 é criada a Fundação Nacional do
Índio (Funai), vinculada então ao Ministério do Interior. O novo órgão indigenista,
criado em substituição ao SPI, irá estabelecer equipes volantes de saúde para a
atenção de saúde indígena.
O histórico desastroso de mortes por epidemias pós-contato ao longo das
décadas de 1960 e 1970, embora não seja exclusividade do período, atesta claramente
a completa inadequação e falta de estrutura da atenção à saúde indígena por parte do
Estado brasileiro, em uma trágica continuidade com o genocídio colonizador dos
séculos anteriores. Em 1986 se dá a I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do
Índio, em que é proposto pela primeira vez um modelo de Distritos Sanitários
Especiais Indígenas, recortes territoriais que cobririam todo o Brasil e serviriam de
referência para a gestão das ações de saúde junto a povos indígenas.
A Constituição Federal de 1988 estabelece os princípios gerais do Sistema
Único de Saúde (SUS), sob gestão do Ministério da Saúde, e os principais pilares dos
direitos dos povos indígenas no Brasil (sobretudo em seus artigos 231 e 232). Em
1991, a coordenação das ações de saúde voltadas para os povos indígenas é
transferida para o Ministério da Saúde por meio do Decreto nº 23/91, e são criados os
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI); a execução das ações fica a cargo da
Fundação Nacional de Saúde (Funasa). No contexto específico do vale do Javari, o
ano de 1991 é marcado por uma epidemia de cólera e pela entrada em cena da
organização da sociedade civil Médicos Sem Fronteiras, que irá realizar ações bem
sucedidas junto aos povos indígenas da região ao longo dos dois anos seguintes, como
a formação de microscopistas indígenas e o controle da malária – o tempo de atuação
da MSF ainda é lembrado positivamente nas aldeias e esta mesma avaliação está
presente no discurso do movimento indígena.
Em 1993, estudo epidemiológico realizado na região aponta alta prevalência
de hepatites B e D (casos já haviam sido notificados desde a década de 1980);
inquéritos sorológicos posteriores, realizados nas décadas de 1990 e 2000, irão
reiterar com dados alarmantes o quadro hiperendêmico de hepatites B e D (bem como
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a presença das hepatites virais A e C e também de mansonelose). Em 1994 o então
recém-criado Conselho Indígena do Vale do Javari (Civaja) irá realizar trabalho em
parceria com a MSF, com apoio de segmentos ligados à igreja católica. No plano
nacional, a incapacidade da Funasa em executar as ações de saúde indígena leva à
criação da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena (Cisi) e à transferência das ações
de recuperação de pacientes para a Funai – permanecendo a Funasa responsável pelas
ações de prevenção. Em 1999 a execução das ações de atenção à saúde indígena volta
para o Ministério da Saúde, ficando sob encargo da Funasa estruturar o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena (ligado ao SUS); para tanto, são criados um departamento
específico dentro deste órgão e trinta e quatro Distritos Sanitários Especiais
Indígenas. As ações passam a ser realizadas por meio de convênios estabelecidos com
organizações da sociedade civil, em sua maioria organizações indígenas. O saldo da
maioria destes convênios foi a inadimplência de organizações indígenas, sua
desestruturação e a perda de credibilidade de muitos seus representantes (seja
internamente, junto às aldeias; seja externamente, junto ao governo, agências
financiadoras, organizações da sociedade civil e opinião pública em geral); a
proliferação de casos de corrupção, processos e investigações judiciais e prejuízos
incalculáveis aos povos indígenas, “usuários” do subsistema de saúde indígena.
Ao longo da década de 2000 irá crescer a pressão sobre o governo para que o
Estado assuma diretamente o atendimento à saúde indígena, pondo fim aos convênios;
e que este atendimento seja realizado por uma secretaria especial vinculada
diretamente ao Ministério da Saúde, saindo da Funasa (o órgão se via em meio a
escândalos de corrupção envolvendo recursos destinados à saúde indígena). Em 2010
é finalmente criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena, por meio do Decreto
7.336/10, gerida pelo Ministério da Saúde; seu prazo de implementação é prorrogado
em 2011, bem como os convênios então vigentes.
O histórico apresentado demonstra parte da complexidade envolvida na
temática da saúde indígena, todo um conjunto de questões que se somam à
confrontação de sistemas médicos. O tenso campo político descrito acima mereceria
por si só uma etnografia à parte, que buscasse refletir acerca das diferentes
perspectivas, processos e escalas em interação neste cenário. No entanto, irei me
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limitar a tecer algumas considerações sobre essa confrontação e tensões no contexto
do vale do Javari.

Xamanismo e biomedicina – (des)encontros
Não é exclusividade do campo específico da atenção à saúde indígena o hiato
recorrente entre práticas médicas “de ponta”, associadas à pesquisa e à produção
intelectual de vanguarda, e práticas médicas efetivamente implementadas no âmbito
do atendimento público à saúde, distante dos grandes centros (que aglomeram
recursos humanos e financeiros, instituições e a produção institucionalizada de
conhecimentos). Mesmo levando-se em conta conquistas no plano jurídico que
reconhecem aos povos indígenas uma atenção à saúde que respeite suas
especificidades socioculturais, em consonância com os direitos assegurados pela
Constituição Federal de 1988, não houve até o momento uma internalização
satisfatória dessas conquistas no plano da execução das ações. No caso da Terra
Indígena Vale do Javari, a conjugação desta realidade estrutural, de sucessivas gestões
desastrosas e casos de corrupção na coordenação das ações de saúde, e de décadas de
epidemias hiperendêmicas de hepatites virais (A, B, C e D) e malária (além de
tuberculose, mansonelose e outras doenças infectocontagiosas) conformam um quadro
de grande complexidade e um desafio não apenas para os povos indígenas e demais
atores envolvidos na saúde pública e na política indigenista, mas para diversas áreas
do conhecimento.
Assim, embora adjetivos como “intercultural”, “específico” e “diferenciado” e
expressões antecedidas pelo prefixo “etno-” abundem no jargão contemporâneo das
políticas públicas destinadas aos povos indígenas (inclusive as de saúde), não se
verifica grandes mudanças de paradigma em relação à forma como é encarado e
realizado o diálogo com práticas e sistemas médicos nativos. São recorrentes, por
exemplo, os casos em que se busca mesmo atribuir a tais sistemas e práticas a
responsabilidade por mazelas sanitárias – como as percepções de muitos profissionais
da área médica e de gestores de saúde de que tais sistemas seriam caracterizados por
superstições, uma suposta carência de higiene, um comportamento promíscuo, a
incapacidade de observar requisitos terapêuticos adequadamente, ou por uma “falta de
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consciência”. Estes e outros tantos preconceitos são ilustrativos do tipo de formação
que impera nas áreas médicas e de um tipo de visão que se tem comumente sobre os
povos indígenas; revela-se, com isso, o despreparo de profissionais para lidar com
contextos interculturais – e a inaptidão geral da nossa sociedade e muitas de suas
instituições para lidar com a diferença.
Em contextos epidêmicos como o da TI Vale do Javari, que se arrastam há
décadas, tais preconceitos apenas reforçam desconfianças no sistema biomédico “dos
brancos” por parte dos índios139. Em alguns casos chega-se mesmo a atribuir a ações
preventivas como campanhas de vacinação a responsabilidade pelo contágio de
doenças. Participando certa vez de uma oficina realizada pelo Programa Nacional de
Hepatites Virais do Ministério da Saúde junto a indígenas do vale do Javari na cidade
de Tabatinga (AM), ouvi de um Agente Indígena de Saúde (AIS) do povo Mayoruna
(que estava acompanhado de um destacado chefe de sua aldeia) que “antigamente o
pessoal não tinha malária. Aí veio o pessoal, assim como agora com a hepatite, e
começou a falar da malária, mostrar como ela é, essas coisas... E aí depois todo
mundo começou a pegar malária e até hoje tem, tá piorando. Por isso lá na
comunidade tem muita gente que diz pra não falar de doença e não deixa falar de
hepatite, porque antes não tinha malária, falaram muito aí apareceu”. Aí se
configurava um problema: como AIS, ele participava eventualmente de encontros
temáticos, seminários e reuniões fora de sua aldeia, e lhe caberia levar informações
para seu povo acerca das doenças infectocontagiosas dos brancos, suas características
e formas de prevenção (de acordo com o sistema biomédico), como um
“multiplicador”; no entanto, era impedido de fazê-lo justamente porque sob a
perspectiva de suas lideranças a própria veiculação de tais informações seria
responsável (ao menos parcialmente) pelo acometimento da doença. No mesmo
evento tornava-se patente a incomunicabilidade entre perspectivas médicas tão
A situação é agravada pela ineficácia dos meios xamânicos para tratar de doenças “de branco” e a
alta mortalidade a elas associada. Diante desse quadro, nos últimos anos ganharam força discursos que
pregam uma espécie de “retorno ao isolamento” por parte de algumas lideranças mais velhas dos povos
Matis e Marubo, desacreditadas no sistema médico dos brancos, igualmente impotente para reverter o
quadro de doenças e alta mortalidade. Nestes discursos, prega-se o retorno a áreas nas cabeceiras das
bacias hidrográficas habitadas por estes povos, mais distantes das margens dos grandes rios (a
ocupação às margens destes rios está associada ao contexto pós-contato); e o afastamento em relação
ao “mundo dos brancos”, às relações, práticas, hábitos e objetos que o caracterizam, tema a que
retornarei posteriormente.
139
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diferentes, agravada por obstáculos linguísticos, mas de modo algum restrita a eles140.
Outro participante do mesmo evento disse que há muito tempo um pescador peruano
invadira a terra indígena, e ele então roubou a malhadeira e outros pertences deste
pescador, que fugiu. Dez dias depois ele ficou doente, vomitando amarelo – “antes
estava bonzinho...”. Ele foi ficando mal, sonhou e disse que se tratava de "feitiço de
pajé". Depois morreu uma filha sua, de cinco anos. Um terceiro participante, que
havia feito um desenho sobre como se pegava hepatite, mostrando um casal tendo
relações sexuais na mata cerrada, perguntou à técnica do Ministério da Saúde que
ministrava a atividade se a doença se "pega também [fazendo sexo] em outros lugares,
por exemplo em casa”. Longe de constituírem comentários "ingênuos", estas questões
colocavam em evidência aspectos fundamentais de sistemas de pensamento em que
agência, intencionalidade e espacialidade se distribuem e operam de modo
radicalmente distinto do que aqueles que a ciência médica ocidental é em geral capaz
de admitir. A frequente atitude de não levar questões como essa a sério influencia
sobremaneira o êxito e a eficácia das práticas de atendimento à saúde.
Um depoimento de outro AIS, desta vez um Marubo, também é ilustrativo dos
tipos de impasse frequentes em campo. Encontrava-me em sua aldeia no rio Ituí
realizando um trabalho junto a professores marubo daquele rio, quando uma canoa
passou rio acima com uma jovem mulher Marubo e seu marido, um jovem Matsés que
vivia na cidade de Atalaia do Norte. O AIS chamou-me para uma conversa, e pediume com toda a seriedade que comunicasse aos funcionários da Funai responsáveis
pela vigilância de limites e controle de ingresso na TI (atividades realizadas
permanentemente a partir de uma base da FPEVJ a jusante da aldeia em que
estávamos) que estes deveriam proibir o ingresso de pessoas “de outros rios”, em
alusão aos Matsés e também aos Kanamari. Segundo o AIS, já houvera muitas mortes
em sua aldeia em anos recentes, que motivaram inclusive cisões, migrações para a
cidade e o abandono do local da antiga aldeia. Embora tais mortes tenham sido
atribuídas a hepatopatias (“síndrome febril íctero-hemorrágica”, no jargão médico),
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Como abundam exemplos na produção etnográfica dos séculos XX e XXI, o domínio de línguas
nativas não significa em absoluto a inteligibilidade dos conceitos que elas veiculam e que subjazem a
elas. Equívocos tradutivos de missionários são um bom exemplo disso. Para considerações sobre tais
equívocos entre os Wari e os Marubo, ver, respectivamente, Vilaça (1996: 363) e Cesarino (2008a:
203).
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era consenso entre os Marubo (ao menos no rio Ituí) que se tratava de feitiço –
havendo divergências, no entanto, quanto a sua origem.
Esta conversa não apenas colocava em cena o contraste entre diferentes
perspectivas médicas (e cosmológicas), mas também associações entre doenças e
dinâmicas relacionadas a contextos interétnicos, o que tornava mais explícita a
dimensão política envolvida na questão. Em contraste com a ideia de doenças
causadas por microrganismos que agem “instintivamente”, pois que têm seu
comportamento determinado por uma natureza específica (ou „leis naturais‟)141, as
doenças parecem ser entendidas como processos caracterizados justamente pela
agência subjetiva (sempre) de outrem. Daí os processos de cura passarem em geral
pelo mapeamento e identificação destas agências e sua neutralização por meio da
interação intersubjetiva e do acionamento de outras agências (como os espíritos
auxiliares)142.
Há muitos outros casos similares aos narrados acima, que em geral ilustram os
descompassos e desencontros entre concepções médicas derivadas de cosmologias tão
distintas como as ameríndias e a ocidental143. Em contraste com as concepções da
biomedicina, poderíamos traçar algumas linhas gerais comuns a sistemas xamânicos.
Em primeiro lugar, cabe apontar a centralidade do corpo e de sua produção em
diversas cosmologias ameríndias, aspecto já bastante discutido nas últimas décadas,
pelo menos desde que este debate foi colocado por Seeger, Viveiros de Castro e Da
Matta no artigo “A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras”
(1979)144. Construção aqui entendida como um conjunto de processos permanentes de
fabricação do corpo, associados ao idioma do parentesco – e não a traços de
hereditariedade e a uma essência substancial (como sói acontecer nas concepções
ocidentais de pessoa, orientadas por pressupostos cosmológicos grosso modo judaico
cristãos).

141

O que por sua vez remete à ideia de competição não intencional, instintiva, como princípio universal
presidindo a seleção natural das espécies.
142

Apesar de não serem tratados neste texto, os temas do suicídio e do alcoolismo trariam importantes
reflexões adicionais para se pensar esta questão.
143

Embora me refira aqui à cosmologia ocidental no singular, não pretendo com isso encobrir sua
complexidade interna, mas destacar sua aspiração universal.
144

Ver também Viveiros de Castro (1979).
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Em segundo lugar, deve-se destacar que as ideias ameríndias de corpo
divergem muito daquelas em voga no ocidente. Para ficarmos em um caso apenas, e
de forma bastante simplificada, os Marubo concebem o corpo como composto por
diversos duplos (vaká), além de sua dimensão “física”, traduzida por Cesarino (2008)
como “carcaça” (shaká). Há uma analogia entre esta “carcaça” habitada por seus
duplos e o espaço da maloca, estando diversos estados patológicos associados à
presença de agentes (comumente espectros de mortos - yochĩ) indesejáveis no
corpo/carcaça/maloca do enfermo, cabendo aos xamãs identificar estes agentes
patogênicos e expulsá-los, contando para isso com espíritos auxiliares 145 . No caso
ilustrado, o corpo replicando não apenas a maloca, mas todo um modo relacional
característico da cosmologia Marubo. Em contraponto à visão ocidental do espírito
como o grande diferenciador (da descontinuidade metafísica residindo no espírito e de
uma continuidade física dos corpos), as ideias ameríndias de corpo sugerem ser este
precisamente o lugar da emergência da diferença e instrumento para o diálogo
transespecífico (Viveiros de Castro, 2002). Enquanto no ocidente são cruciais os
processos de objetivação e redução de intencionalidade das „coisas‟, nas cosmologias
indígenas o crucial seriam os processos de subjetivação e personificação, a revelação
do máximo de intencionalidade, justamente por se tratar de um cosmos povoado de
seres e de agência (idem).

*

*

*

Como procurei mostrar, a TI Vale do Javari é assolada há décadas por
epidemias de hepatites virais, de malária, mansonelose e outras doenças
infectocontagiosas, resultado de uma ação sistemática desastrosa por parte dos órgãos
de Estado responsáveis pela saúde indígena no Brasil nas últimas décadas. À parte os
problemas de gestão de políticas públicas (entre os quais abundam casos de
corrupção), no entanto, há um conjunto de questões relacionados à falta de preparo
145

Cf. Montagner (1985; 1996) e Cesarino (2008a). Para além do caso Marubo, ver em Viveiros de
Castro (2002) as ideias de corpo como “feixe de afecções e capacidades” e de pessoa múltipla, e não
cindida entre matéria e espírito (op. cit.: 380).
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das equipes médicas para lidar com contextos complexos de tradução e para
compreender minimamente alguns aspectos dos sistemas médicos xamânicos com os
quais se deparam cotidianamente. Este desconhecimento é mútuo, pois que os maiores
especialistas nestes sistemas médicos nativos, os xamãs, em geral conhecem pouco
sobre o sistema biomédico. E o mesmo vale para aqueles que exercem funções
contemporâneas tradutivas por excelência, como os AIS, que interagem
cotidianamente com os dois sistemas médicos.
Além disso, há outra importante dimensão que não foi tratada aqui e que
mereceria um estudo à parte: trata-se da coexistência de sistemas médicos ribeirinhos
amazônicos (“caboclos”) aos quais os povos indígenas e a população não-indígena da
região também recorrem146. Além de elixires, unguentos, garrafadas e outros remédios
bastante populares na região, tais sistemas envolvem práticas terapêuticas, rituais e
especialistas que remetem tanto a matrizes indígenas (xamânicas) como a matrizes
cristãs, guardando interessantes relações com os sistemas médicos que lhes são
correspondentes. Acredito que construção de pontes de inteligibilidade produtivas a
partir de impasses e conflitos surgidos no encontro de sistemas médicos e
cosmológicos distintos passa pela identificação das diferentes fronteiras por eles
engendradas.

*

*

*

A partir do conjunto de informações apresentado até aqui, procurei colocar em
evidência diferentes processos de territorialização e fronteiras (no sentido amplo) que
"atravessam" o vale do Javari, e injunções que seus povos enfrentam hoje. Privilegiei
sua disposição em uma perspectiva histórica,destacando alguns dos principais eventos
e atores envolvidos nesses processos, e a configuração resultante do seu
encadeamento cronológico - o contexto, a situação contemporânea do vale do Javari.
A partir do próximo capítulo, tentarei me distanciar dessa abordagem, buscando

146

Cf. Centro de Trabalho Indigenista & Instituto Socioambiental (2011: 63; 93).
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sugerir diferentes aspectos relacionados aos modos como os povos indígenas se
situam nesse contexto, a partir de fronteiras e territorialidades outras.
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CAPÍTULO II - PROBLEMATIZANDO 'CONTATO' E 'ISOLAMENTO'

Em um pequeno texto escrito para subsidiar discussões no âmbito de um
processo seletivo para assistentes de algumas das frentes de proteção etnoambiental
da Funai, levantei algumas questões que, embora já fartamente discutidas (e,
aparentemente, superadas) na antropologia, me pareciam pertinentes diante de
concepções ainda em voga no senso comum (Azanha e Rodrigo Octavio, 2010).
Consistia basicamente em uma problematização da categoria de 'isolados' e das ideias
de 'contato' e 'aculturação', em suas acepções mais corriqueiras fora da academia sem qualquer pretensão, portanto, de oferecer uma revisão dos estudos de aculturação
e da teoria da fricção interétnica.
Em linhas gerais, tratava-se de atacar (1) certa visão evolucionista sobre os
povos indígenas ainda bastante arraigada no senso comum - que grosso modo entende
os 'índios isolados' como sociedades 'primitivas', 'relíquias do neolítico' em contraste
com as ditas 'sociedades complexas'; (2) uma concepção de aculturação como um
movimento unidirecional segundo a qual tais povos estariam fadados a um processo
de 'erosão cultural' cujo resultado seria sua inexorável assimilação à "comunhão
nacional"; (3) a ideia de que os isolados seriam mais autênticos, "mais índios" do que
povos que mantêm interações mais intensas e permanentes com os brancos; (4) uma
concepção de contato ancorada na perspectiva do Estado, míope para as diversas
modalidades e experiências de troca dos ditos isolados com um amplo espectro de
Outros. O texto também tinha o intuito do contornar as infindáveis discussões
envolvendo

lideranças

do

movimento

indígena,

funcionários

de

órgãos

governamentais e indigenistas sobre qual seria a categoria mais adequada para se
referir aos "isolados", partindo da premissa de que o sentido jurídico e administrativo
do termo não deveria encobrir, nem ser confundido (assim como jamais traduziria) os
sentidos antropológicos do isolamento. Mesmo porque esta colocação continua me
parecendo pertinente, seja qual for a alternativa utilizada, já que as expressões 'povos
indígenas em isolamento voluntário' (expressão utilizada atualmente no Peru, mais
frequentemente sob a sigla "PIAV"), 'povos autônomos', 'indígenas em isolamento
voluntário', 'indígenas isolados' etc. padecem do mesmo problema, por não traduzirem
conceitos e categorias indígenas e por sugerirem, ainda que não intencionalmente,
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uma diferenciação com relação aos povos "não isolados" que frequentemente coloca
estes últimos sob a rubrica de "aculturados".
Em que pese certa banalidade dessas colocações no ambiente acadêmico da
antropologia, a recorrência dos pontos elencados acima no senso comum (de mesas de
boteco a julgamentos no Supremo Tribunal Federal, passando por periódicos,
telejornais e documentários da BBC) me parece indicar sua "teimosa" atualidade. A
seguir tentarei realizar uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre algumas
dessas questões, em diálogo com referências do plano jurídico e administrativo do
Estado brasileiro e com fontes da etnologia.

O CONTATO SOB UMA PERSPECTIVA "DO ESTADO"

No plano jurídico, o conceito de 'isolados' é dado pela Lei nº 6.001 de 19 de
dezembro de 1973, o Estatuto do Índio 147 . Decretada durante o regime militar no
Brasil, então sob a presidência de Emílio G. Médici, a referida lei tinha o objetivo de
regular "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" (Brasil, 1973, grifo meu). Alinhava-se, portanto, à ideia de que a
"condição" indígena era transitória, e que os povos indígenas estariam fadados a um
processo inexorável de "perda cultural", gradativa erosão de seus "usos, costumes e
tradições" diferenciantes e consequente integração à "comunhão nacional" - levando,
em última instância, a sua assimilação. Esse ponto é explicitado em seu artigo 11º,
que previa a possibilidade de emancipação do regime tutelar:
"Mediante decreto do Presidente da República, poderá ser declarada a
emancipação da comunidade indígena e de seus membros, quanto ao regime
147

Embora boa parte de seu conteúdo não tenha sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988,
como o propósito integracionista e a figura da tutela aos índios, a Lei 6.001/73 não foi revogada. Há
alguns anos encontra-se em tramitação no Congresso Nacional a proposição legislativa do Estatuto dos
Povos Indígenas, em consonância com os princípios estabelecidos na referida Constituição e construído
de forma participativa, por meio de consultas regionais e de discussões no âmbito da Comissão de
Política Indigenista (composta paritariamente por organizações indígenas e órgãos federais). No
entanto, sua tramitação encontra-se paralisada devido ao contexto extremamente adverso aos povos
indígenas no Brasil, de franco ataque aos seus direitos. O conteúdo integral da proposta do Estatuto dos
Povos
Indígenas
está
disponível
no
endereço
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/presidencia/pdf/Estatuto-doIndio_CNPI/Estatuto_Povos_Indigenas-Proposta_CNPI-2009.pdf (acessado em 20 de janeiro de 2015)

101

tutelar estabelecido em lei, desde que requerida pela maioria dos membros do
grupo e comprovada, em inquérito realizado pelo órgão federal competente, a
sua plena integração na comunhão nacional." (Brasil, 1973)

Caberia ao Estado promover, "progressiva e harmoniosamente", essa
integração, por meio da 'atração' dos índios 'arredios', sua pacificação e gradativa
"integração [...] ao Brasil produtivo" (Gallois, 1992: 122). O Estatuto do Índio
estabelecia as seguintes definições em seu artigo 3º:
"I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência précolombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo
étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional;
II - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto de famílias ou
comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação
aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou
permanentes, sem contudo estarem neles integrados." (Brasil, 1973, grifo meu)

A escala linear do isolamento à integração era composta por três categorias:
isolados, em vias de integração e integrados148. Esta categorização é muito similar à
elaborada por Darcy Ribeiro em "Os Índios e a Civilização", em que este autor
classifica as "populações indígenas do Brasil moderno [...] em quatro categorias
referentes aos graus de contato com a sociedade nacional [...]: isolados, contato
intermitente, contato permanente e integrados" (Ribeiro, [1970] 1982: 432, grifos do
autor). Trata-se de "etapas sucessivas e necessárias da integração" à sociedade
nacional (idem), que "correspondem a passos do processo de transfiguração étnicocultural que, operando através de compulsões de natureza ecológica, biótica, de
coerções de natureza tecnológico-cultural, sócio-econômica e ideológica, conduzem
os indígenas da condição de índios-tribais a de índios-genéricos" (op. cit.: 441, grifo
meu). Diante de tal processo, as "culturas indígenas [...] constituem obsolescências
destinadas a se descaracterizarem na medida em que a sociedade nacional cresça e
ganhe homogeneidade de desenvolvimento" (op. cit.: 445). Para

Ribeiro,

isolados

eram

148

"Art. 4º Os índios são considerados: I - Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos ou de
que se possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão
nacional; II - Em vias de integração - Quando, em contato intermitente ou permanente com grupos
estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas
práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão
necessitando cada vez mais para o próprio sustento; III - Integrados - Quando incorporados à
comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos,
costumes e tradições característicos da sua cultura." (Brasil, 1973, grifo meu).
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"[...] os grupos que vivem em zonas não alcançadas pela sociedade brasileira, só
tendo experimentado contatos acidentais e raros com 'civilizados'. Apresentamse como simplesmente arredios ou como hostis. Nesta categoria se encontram as
tribos mais populosas e de maior vigor físico e, também, as únicas que mantêm
completa autonomia cultural. (op. cit.: 446, grifos do autor)

Por sua vez, os índios integrados seriam aqueles que percorreram "todo o
caminho da aculturação no curso do qual suas peculiaridades culturais se alteraram e
uniformizaram" a ponto de não haver diferenças substanciais entre tais peculiaridades
e "as das outras variantes da sociedade nacional, em sua feição rústica" (idem).
Ribeiro faz, contudo, uma diferenciação entre integração e assimilação: no primeiro
caso, "permanecem índios porque sua aculturação [...] resultou numa forma de
acomodação" (idem); o segundo corresponderia "à fusão dos grupos indígenas na
sociedade nacional como parte indistinguível dela", o que o autor aponta não ter sido
verificado nos casos por ele estudados (op. cit.: 434) - e o que o leva a concluir,
portanto, que "o gradient da transfiguração étnica vai do índio-tribal ao índiogenérico e não do indígena ao brasileiro" (Op. cit.: 446, grifo do autor). Ribeiro define
o conceito de 'etnias' como "categorias relacionais entre agrupamentos humanos,
compostas antes de representações recíprocas e de lealdades morais do que de
especificidades culturais e raciais".
A base teórica e conceitual desta obra de Ribeiro eram os estudos de
aculturação, cuja síntese programática encontra-se sistematizada no "Memorandum
for the study of acculturation", de Redfield, Linton e Herskovits (1936). Embora sob
tal perspectiva a aculturação não fosse vista propriamente como um movimento
unidirecional, as categorias analíticas e o léxico empregados nos estudos de mudança
social revelavam o quanto esta corrente estava vinculada a um neoevolucionismo que
pressupunha a existência de "padrões originais da cultura", "traços culturais", "fases
da cultura", "graus de complexidade nos aspectos materiais e imateriais da cultura",
bem como tipologias que enquadravam os diversos coletivos humanos em "grupos
primitivos", "grupos com escrita (por sua vez subdivididos em mecanizados e nãomecanizados)" etc.149 Assim, embora tenha sido inegável o papel de Darcy Ribeiro na
"politização da aculturação" 150 , denunciando o etnocídio envolvido nas frentes de
149

Enquanto em Ribeiro (op. cit.) encontramos expressões como "patrimônio original", "cultura tribal",
"identidade étnica", "mecanismo de miscigenação", "processo de transfiguração étnica", "culturas
tribais rígidas ou conservativas" etc.
150

Cf. Viveiros de Castro, 1999.
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expansão da economia nacional, estabelecendo pontes de diálogo com as camadas
urbanas e as elites dirigentes do país sobre essa problemática e engajando-se
ativamente no indigenismo (campo que por ele bastante influenciado até os dias de
hoje), os estudos sobre os povos indígenas e o contato continuavam a se dar a partir
de uma visão que tinha o Estado como referência privilegiada (para uma leitura crítica
do tema da aculturação, ver Viveiros de Castro, 1999).
Contudo, é preciso contextualizar tais estudos e a mencionada obra de Ribeiro.
As políticas de integração nacional promovidas pelo regime militar na Amazônia nas
décadas de 1960-70 (e pelos regimes anteriores também nos demais quadrantes do
território nacional) colocaram diversos povos indígenas em rota de colisão com as
chamadas frentes econômicas 151 . A dinamização de tais frentes neste período
(avançando pela década de 1980 e, diga-se de passagem, retomada com novo fôlego
no projeto desenvolvimentista da esquerda que assumiu o governo neste princípio do
século XXI152) promovida pelo regime militar na Amazônia, por meio de grandes
empreendimentos de infraestrutura e projetos de colonização pautados por uma
ideologia do desenvolvimento, da integração e da segurança nacional atropelou,
literalmente, a enorme diversidade de modos de vida aí existente - que se
contrapunham (e se contrapõem) ao paradigma de territorialização então (e agora)
dominante. O resultado desse confronto foi muito bem documentado: liberação de
territórios para a abertura de estradas, implantação de outras obras de infraestrutura e
projetos de colonização, desflorestamento, drástica depopulação causada por
epidemias e uma enorme variedade de violências praticadas pelas forças do Estado ou
com a sua conivência. Em suma, um processo de genocídio em incontestável
continuidade com o modelo de colonização predominante na conquista do Novo
Mundo, mas com uma roupagem mais moderna.
Diante desse quadro, se consolidou na antropologia no Brasil todo um
conjunto de estudos e um campo teórico afiliados, em maior ou menor grau, a essa
perspectiva sobre o contato, que privilegiava a referência do Estado e da sociedade
nacional, rotulados frequentemente sob a rubrica de fricção interétnica (mas que,
151

Cf. Ribeiro ([1970] 1982); Martins (1996: 45).
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Vide a retomada de projetos elaborados durante a ditadura civil-militar pelo Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC), impactando os mesmos povos cujo contato se deu no bojo de tais
empreendimentos, e que em certa medida tem promovido um processo de “recontato”.
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longe de constituírem um quadro monolítico, apresentam diferentes matizes e
abordagens). Sem dúvida foram muitas as contribuições de tais estudos, como
continuam sendo as de trabalhos voltados para a relação dos povos indígenas com
Estado, as políticas públicas e os diversos segmentos da sociedade nacional (para uma
revisão sobre o tema do contato e algumas mudanças de abordagem sobre ele, ver
Oliveira, 1988). No entanto, creio que algumas das maiores contribuições da
antropologia para se pensar o tema do contato (e do isolamento) advém de um
conjunto de obras que tem buscado privilegiar as perspectivas e concepções indígenas
sobre esses (de)encontros, oferecendo uma leitura que se afasta da ênfase em
entidades predefinidas nos termos de uma "ontologia ocidental" e "nos aspectos
'representacionais' da ação e da sociedade" (Vilaça, 2000: 65)153.
Mas antes de mencionar algumas dessas abordagens, creio ser importante tecer
alguns comentários sobre mudanças no plano das políticas públicas (que lidam com
esse tema cotidianamente). A Constituição de 1988 alterou de forma expressiva a
legislação indigenista no país, rompendo com o paradigma da integração e da tutela.
No plano das normas infraconstitucionais, embora o Estatuto do Índio não tenha sido
revogado, diversos dispositivos seus não foram recepcionados pela nova Constituição,
permanecendo válidos apenas aqueles que não a confrontam. Desse modo, a categoria
de isolados não apenas permaneceu válida jurídica e administrativamente, como
continuou a nortear políticas públicas para populações em situações específicas, só
que não mais representando um estágio dentro de um processo necessário de
integração. Evidentemente que mudanças no plano jurídico não transformam
automaticamente concepções e práticas vigentes (e desde há muito arraigadas) em
nossa sociedade e suas instituições, tampouco solucionam questões antropológicas
envolvidas na ambiguidade da categoria de isolados e das práticas protecionistas154.
Feitas estas observações, um dos principais pontos de inflexão da nova Constituição é
153

Ver, por exemplo, o contraste entre a afirmação de Ribeiro de que "[a]s relações da sociedade
nacional com as tribos indígenas se processam como um enfrentamento entre entidades étnicas
mutuamente exclusivas" ([1970] 1982: 442) e as seguintes colocações de Vilaça: "[d]e que modo eles
[os índios] concebem a distinção entre os grupos? Como eles entendem o modo como esse contato
acontece? O que essas etnografias nos mostram é que a sociologia indígena é antes de tudo uma
“fisiologia”, de modo que, no lugar de “aculturação” ou “fricção”, o que se tem é transubstanciação,
metamorfose (op. cit.: 66).
154

Sobre essa questão, considero especialmente relevantes as críticas e reflexões elaboradas por Gallois
(1992).
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a mudança de enfoque sobre o papel tutelar do Estado: ao invés da tutela da 'pessoa
indígena' (considerada relativamente incapaz até que fosse integrada), passa-se para a
tutela de direitos. Assim, a premissa da integração e o consequente imperativo de
promover o contato foram substituídos pelo respeito à autodeterminação daqueles
"grupos indígenas com ausência de relações permanentes com as sociedades nacionais
ou com pouca frequência de interação, seja com não-índios, seja com outros povos
indígenas"155, traduzido na proteção de seus territórios sem a necessidade de práticas
de 'atração' (do contato): diante "do ato de vontade de isolamento", e tendo em vista a
alta vulnerabilidade a doenças infectocontagiosas desses grupos e a frequentes
ameaças à integridade de seus territórios, cumpre à Funai garantir-lhes "o pleno
exercício de sua liberdade e das suas atividades tradicionais sem a necessária
obrigatoriedade de contatá-los" (Decreto nº 7778/2012, artigo 2º, inciso II, alínea
"d" 156 ), disciplinando e restringindo o ingresso e trânsito de terceiros naqueles
territórios por eles habitados.
No plano da política indigenista, esta mudança de enfoque já havia começado
a ser institucionalizada antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de
1988, a partir do I Encontro de Sertanistas, realizado entre os dias 22 a 27 de junho de
1987 em Brasília. Desde a criação do SPI, os sertanistas 157 eram os agentes
responsáveis por coordenar as frentes de atração (posteriormente denominadas
frentes de contato) e a 'pacificação' (o amansamento) dos povos que constituíam
obstáculos à territorialização promovida pelo Estado em articulação com o capital
privado. Por mais bem intencionadas que fossem muitas de suas intervenções para
proteger os índios, estavam invariavelmente associadas e a serviço dessa máquina de
guerra colonizadora. As já bem conhecidas e mencionadas consequências dos
processos de contato, experienciadas em primeira mão pelos sertanistas do SPI e,
posteriormente, da Funai, levaram um conjunto deles a propor mudanças na atuação
do órgão indigenista, normatizadas por meio da criação do Sistema de Proteção ao
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Funai, disponível no endereço http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/povos-indigenasisolados-e-de-recente-contato (acessado em 22 de janeiro de 2015).
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Idem.

157

Cf. Freire (2005).
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Índio Isolado (atualmente denominado Sistema de Proteção aos Índios Isolados e de
Recente Contato), sob responsabilidade da então Coordenadoria de Índios Isolados158.
Em linhas gerais, o sistema era estruturado nos seguintes eixos (ou
subsistemas):
(1) localização - conjunto de ações voltadas para a pesquisa sobre determinado
registro que a Funai tem sobre a presença de índios isolados, levando a
confirmar ou a refutar essa informação. Dentre as ações de localização,
destaca-se a realização de expedições, sobrevoos e coleta de informações junto
à população da região à qual corresponde o registro;
(2) vigilância - uma vez confirmado um registro, são estabelecidas ações
permanentes para restringir o acesso à área habitada pelo(s) grupo(s) em
questão e monitorar seus limites, verificando inclusive a adequação ou não dos
mesmos, já que sua definição é feita sem a participação dos índios (com base
na pesquisa sistemática feita por meio das atividades de localização). Tendo
em vista a grande vulnerabilidade desses grupos, a Funai dispõe atualmente de
um dispositivo administrativo de restrição de uso imediata da área por eles
habitada159, de modo a garantir as condições básicas para a sua "reprodução
física e cultural" e para a realização dos trabalhos posteriores de regularização
fundiária da terra indígena em questão;
(3) contato - o contato ainda é previsto naqueles casos em que se trata de uma
ação intencional do(s) grupo(s) em questão, ou quando há risco iminente de
conflitos que ameaçam a sua sobrevivência160.

158

Ver Portarias Funai nº 1900/87 (estabelece as diretrizes para a atuação da então Coordenadoria de
Índios Isolados); nº 1901/87 (estabelece o Sistema de Proteção ao Índio Isolado e seus subsistemas de
localização, vigilância e contato); nº 1047/88 (aprova as normas do Sistema de Proteção ao Índio
Isolado).
159

Por meio de portaria da presidência do órgão.
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Como foi o caso, por exemplo, do contato estabelecido com um grupo do povo Korubo no vale do
Javari em 1996: este grupo estava 'saindo' em roçados de ribeirinhos e em áreas próximas a Atalaia do
Norte, e haviam atacado regionais, em um contexto de conflito que se arrastava há décadas, com um
saldo de muitas mortes de ambos os lados; havia, portanto, um clima tenso e o iminente risco de
retaliação por parte da população regional.
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Não irei me deter aqui sobre as mudanças ocorridas em anos recentes no
âmbito das ações da Funai voltadas para a proteção de isolados, mas apenas registrar
que tem havido um esforço de superar o paradigma que pautou as relações com estes
povos no passado - que previa um período de intervenção protecionista, de maior
controle e de resguardo até que estivesse concluída a pacificação, "momento em que
deixam de receber proteção especial do Estado, porque saem da condição de
isolados", caracterizado pela "banalização dos serviços assistenciais, […] diminuição
do número de agentes [do Estado], menor sistematização e menor especificidade dos
serviços de saúde e, sobretudo, interrupção da distribuição de bens para fins de
sedução" (Gallois, 1992: 121). Atualmente verifica-se uma preocupação maior
justamente com as políticas de pós contato, e uma gradativa internalização na política
indigenista de que as ações de proteção voltadas para o controle territorial devem ser
acompanhadas de um conjunto de ações que favoreçam um diálogo crítico e mais
simétrico entre as políticas de Estado e as diferentes políticas indígenas, caso a caso,
de acordo com as especificidades de cada povo e contexto.
Este enfoque pode ser promissor para a paulatina desconstrução de
discrepâncias resultantes de recortes não raras vezes arbitrários que operaram (e ainda
operam) a separação entre as categorias de 'recente contato' e 'contatados'. Hoje se
enfatiza que a categorização como de 'recente contato' independe do tempo de contato
(em que pese esta indicação temporal ainda estar expressa no próprio nome da
categoria), se devendo ao alto grau de autonomia dos grupos assim considerados na
definição das relações que estabelecem com o Estado, a "singularidades em sua
relação com a sociedade nacional e seletividade (autonomia) na incorporação de bens
e serviços" e a sua alta vulnerabilidade161. Na prática, contudo, apenas um número
seleto de povos é considerado de 'recente contato', e menos ainda são aqueles que
efetivamente contam com ações permanentes de proteção por parte de uma frente de
proteção etnoambiental da Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente
Contato da Funai. Essa seletividade se deu por diversas razões, mais ou menos
circunstanciais, e embora claramente não tivesse o intuito de estabelecer fronteiras
discriminatórias com relação a outros povos, como efeito colateral contribuiu para
isso - por que os Xavante ou os Matis, por exemplo, não são considerados de 'recente
161

Funai, disponível no endereço http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/povos-indigenasisolados-e-de-recente-contato?start=1# (acesso em 25 de janeiro de 2015)
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contato' e os Zo'é e Maku o são? Embora não seja possível realizar uma reflexão
aprofundada sobre a questão neste momento, gostaria de mencionar uma situação
paradoxal envolvida neste recorte seletivo, que foi tema de debates durante o
seminário "Do Isolamento Voluntário ao Recente Contato: Perspectiva de uma
Política de Estado", realizado pela Funai em novembro de 2014. Diante da maior
segurança territorial e da melhor oferta de serviços básicos resultantes da proteção
especial dirigida aos povos 'isolados' e de 'recente contato' por meio das frentes de
proteção etnoambiental da Funai, alguns povos 'contatados' ("aculturados") têm
reivindicado sua inclusão em tais políticas protecionistas, queixando-se do evidente
contraste com a precariedade dos serviços análogos que lhes são disponibilizados pelo
Estado; por outro lado, povos de "recente contato" queixam-se frequentemente do
controle exercido pelas mesmas frentes de proteção etnoambiental na mediação de
bens e relações, aludindo frequentemente ao fato de que seus vizinhos não estão
submetidos a este controle e gozam de maior autonomia nas suas escolhas. Sob certos
aspectos, portanto, os 'contatados' querem ser categorizados como 'de recente contato',
enquanto estes querem o inverso; por sua vez, as perspectivas do Estado e dos povos
de recente contato sobre seu grau de autonomia são aparentemente divergentes. Este
exemplo ilustra algumas das discrepâncias e contradições enfrentadas ao se tentar
superar limitações e equívocos que têm pautado a prática indigenista.
Além disso, é claro que as preocupações e esforços de mudança mencionados
coexistem e colidem com um status quo assistencialista e clientelista desde há muito
arraigado no indigenismo do Estado brasileiro162, e a internalização de determinadas
críticas a que me referi está longe de ser um movimento consensual e homogêneo
entre os indigenistas. Por outro lado, há contradições inerentes à própria correlação de
forças que funda e sustenta o Estado brasileiro - também clientelista, em larga medida
oligárquico e profundamente desigual - que dificultam sobremaneira qualquer
iniciativa de mudança na sua relação com os povos indígenas. O estado de crise
permanente do órgão e da política indigenistas (traduzido, por exemplo, na parca
dotação orçamentária, no quadro deficitário de recursos humanos, nos frequentes
atritos com outras instâncias mais poderosas do governo e nas constantes iniciativas
voltadas à desconstrução dos direitos indígenas) é sintomático do lugar que o Estado e
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Cf. Pozzobon (1999).
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a sociedade brasileira reservam aos povos indígenas. É nesse cenário que devem ser
contextualizadas as antinomias conceituais envolvidas no tema do contato, do
isolamento e das relações interétnicas sob a ótica do indigenismo oficial.
Ainda que de forma bastante sucinta e incompleta, procurei mostrar alguns
aspectos relacionados a este tema sob diferentes abordagens que privilegiam a
referência do Estado - entendido aqui não de forma estritamente institucional, mas
metonimicamente para outras dimensões em que se faz presente, como nas expressões
'sociedade nacional', 'sociedade envolvente' etc. Busquei colocar em evidência
inadequações, limitações e equívocos inerentes a processos de construção de
fronteiras operados a partir dessa referência, mas também suas diferentes nuances.
Tentarei esboçar, a seguir, algumas reflexões sobre o tema a partir de outros olhares.

O CONTATO A PARTIR DE OUTRAS REFERÊNCIAS

Etnografias recentes sobre os povos indígenas no vale do Javari apontam para
uma configuração socioespacial prévia ao período caucheiro em que predominariam
grupos locais (ou subgrupos) endogâmicos, circunscritos territorialmente ao longo de
igarapés dos interflúvios Juruá-Jutaí-Javari-Ucayali, com um sistema de guerras intra
e interétnicas163 operante. Segundo Costa (2007), os Kanamari do Itaquaí descrevem o
período prévio à chegada dos brancos (o "Tempo de Tamakori"164) como um contexto
em que prevalecia um "modelo de endogamia do subgrupo":
Os subgrupos são descritos unanimemente como tendo sido endogâmicos e
circunscritos geograficamente. Foi apenas com a chegada dos brancos que povos
de -dyapa diferentes começaram a co-residir e, aos poucos, a se casar entre si. Os
subgrupos eram contidos e demarcados por bacias hidrográficas, das quais, dizse, teriam sido os „donos‟. (2007: 42)

Em sua etnografia sobre os Marubo, Welper afirma que
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Na falta de outro termo, adoto a expressão '-étnica' com a ressalva de que os arranjos sociopolíticos
prévios ao contexto contemporâneo não correspondem propriamente à ideia de 'etnia', o mesmo se
aplicando aos diferentes grupos isolados de hoje. Retomaremos mais adiante essa questão, ao tratar
sobre a 'fluidez' e 'instabilidade' atribuída à organização social de diversos povos na Amazônia
ocidental, bem como sobre o caráter relacional e contextual das categorias "identitárias".
164

Tamakori é um herói mítico kanamari. Ver Costa (2007: 31-36) para a conceituação dos tempos nos
quais os Kanamari do Itaquaí dividem a sua história.
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"[a]s estreitas relações de aliança entre essas unidades matrilineares [as unidades
matrilineares de duas seções que compõem a sociedade marubo contemporânea],
aliadas à história de seus antepassados, sugerem que, originalmente, elas possam
ter constituído grupos dialetais, endogâmicos e territorialmente circunscritos,
dando contornos à perspectiva nativa que define o coletivo marubo como
resultado da miscigenação de vários povos (-nawa) distintos." (2009: 58)

A circunscrição territorial prévia à conformação contemporânea da sociedade
Marubo é ilustrada, por exemplo, na afirmação de que os shanenawavo e varinawavo
eram "donos" do alto rio Ituí (chamado de Tsxeshe), e os kananawavo habitariam as
cabeceiras do Javari (Roe ene) (Welper, 2009: 58). Melatti (1975), ao fazer uma
reconstituição do que seriam os aglomerados formados pelas unidades matrilineares
marubo no passado, identifica quatro deles, e aponta que possivelmente as trocas
matrimoniais se dariam preferencialmente dentro de um mesmo aglomerado (1975:
20).
O período caucheiro impactou significativamente estes povos e o panorama
pré-existente de relações supralocais na Amazônia ocidental, o que já foi amplamente
discutido e documentado, seja em etnografias, documentos oficiais de época ou
romances. A atuação da famigerada Casa Arana (a Peruvian Amazon Company) junto
aos Huitoto no rio Putumayo, por exemplo, é o retrato fiel do genocídio e da barbárie
colonialistas promovidos pela empresa seringalista na região amazônica na virada dos
séculos XIX e XX165. No entanto, embora sejam abundantes os relatos de correrias e
toda sorte de violências e terror associados ao período caucheiro - cujos impactos
negativos sobre diversos povos indígenas amazônicos, dentre eles os que habitam o
vale do Javari, são inegáveis - a história oral e etnografias recentes sobre povos como
os Marubo (Cesarino, 2008a; Welper, 2009) ou os Nahua (Feather, 2010) apontam
que as perspectivas nativas por vezes enfatizam os conflitos internos como a principal
razão da depopulação e de rearranjos sociais no período caucheiro 166 . Do mesmo
165

Para maiores detalhes sobre o genocídio dos Huitoto promovido por Júlio C. Arana, ver Valcárcel
([1915] 2004), e também os romances The River that God Forgot, de Richard Collier, e El sueño del
Celta, de Mario Vargas Llosa, que se baseiam amplamente nos relatórios produzidos entre 1910 e 1913
por Roger Casement e pelo comitê estabelecido pelo parlamento britânico por ocasião das
investigações das atrocidades cometidas pela Peruvian Amazon Company no rio Putumayo.
166

Conflitos internos são apresentados como uma característica intrínseca ao complexo Pano (Feather
se limita aos Pano do Purus), mais do que uma consequência do período caucheiro. Do mesmo modo,
na perspectiva dos Nahua de Serjali, a motivação de sua migração para o Manu é atribuída a um
conflito interno, ao invés de pressões externas - as migrações no passado recente teriam se dado
possivelmente a partir do rio Envira, ocupando áreas vazias após o período caucheiro, no trecho
conhecido como 'passagem de Fitzcarrald' (Feather, 2010: 53).

111

modo, o contato ou o não contato com os brancos são interpretados muito menos
como uma imposição externa do que como estratégias ou escolhas intencionais e
(mais ou menos) deliberadas.
Não quero com isso negar o papel das frentes extrativistas (ou frentes de
expansão) nos processos de contato, por meio da pressão exercida sobre territórios
indígenas, mas destacar que essa pressão não deve encobrir a agência indígena nestes
processos. Como bem coloca Feather ao problematizar o contato dos Nahua 167 na
década de 1980 na bacia do Ucayali, Amazônia peruana, "[c]ontact in neither forced
nor chosen. It is both" (2010: 88). Outra crítica importante colocada por este autor diz
respeito à historicidade subjacente a noções como 'índios isolados' e 'primeiro
contato', entendida frequentemente como um movimento linear da tradição à
modernidade, como um processo de perda cultural ou "aculturação". Ele demonstra
como o contato ocorrido entre alguns indivíduos nahua e madeireiros em 3 de maio de
1984, menos do que inaugurar o contato com os brancos, se inscreve em um quadro
muito mais amplo de movimentos oscilantes de contato com as frentes extrativistas
por parte de grupos pano do interflúvio Ucayali-Purus - que, por sua vez, se inscreve
em um quadro ainda mais amplo e complexo que a frequente redução do tema do
contato ao encontro entre "índios" e "civilizados" não permite vislumbrar.
Tendo como referência o vale do Javari, são exemplos de movimentos
similares as oscilações entre contato e isolamento dos 'isolados do rio Quixito'
(também conhecidos regionalmente e na literatura como Mayá). Ao menos desde a
década de 1940 travaram contatos com seringueiros e madeireiros, e alguns
integrantes deste povo teriam chegado a trabalhar para alguns “patrões”. Há notícias
de que um grupo grande chegou a visitar o povoado de Remate de Males, ainda na
década de 1940, pouco antes de isolar-se novamente, após conflitos com seringueiros.
Voltam a estabelecer relações com madeireiros na década de 1970, período em que
ocorre também um rápido encontro com uma equipe da Funai, em 1978 (ver Foto 15),
mas há mais de duas décadas aparentemente deixaram de travar contatos com os
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Povo de língua pano que vive atualmente na aldeia Santa Rosa de Serjali, na Reserva Territorial
Kugapakori Nahua Nanti, distrito de Sepahua, Ucayali (Peru). Segundo Feather, em princípios do
século XX os Nahua habitariam as cabeceiras do Purus, tendo daí migrado para as cabeceiras dos rios
de las Piedras e Manu, e posteriormente para o Serjali, um afluente da margem direita do Ucayali (um
mapa que reconstitui esse movimento está disponível em Feather (2010: 22).
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brancos (Melatti, 1981). Outro caso ilustrativo é o dos Tsohom Dyapá, povo falante
de língua da família Katukina que habita a região do alto do rio Jutaí:
"[d]e acordo com Coutinho Junior, foram registradas nos anos de 1950 e1960
diversas relações dos Tsohom-dyapa com seringueiros ou madeireiros, algumas
delas perduraram por alguns anos. Nos relatos que remontam aos anos 50,
seringueiros afirmaram que um dos indígenas, talvez o tuxaua, falava
razoavelmente bem o Português,língua compreendida em menor grau por outras
pessoas do grupo.(Coutinho, 1998 apud Costa, 2010)"

Além do contato com a população regional, pelo menos uma parte deste povo
mantinha relações de troca regulares com aldeias Kanamari daquele rio antes mesmo
que a Funai tomasse conhecimento deste 'contato' – que se deu, portanto, sem
qualquer intervenção marcante do órgão. Costa afirma que, "[a]o que tudo indica, o
contato entre os Tsohom-dyapa e os Kanamari do Jutaí sempre ocorreu, porém a
dinâmica deste contato foi completamente alterada durante a segunda metade do
século XX" (op. cit.). Há alguns anos cerca de quarenta Tsohom Dyapá saíram da
floresta e se mudaram para junto dos Kanamari no alto Jutaí.
A situação prévia aos contatos tidos como "oficiais" 168 não era, portanto,
propriamente de um atomismo dos grupos locais e de estabilidade, visto que alianças
matrimoniais, trocas comerciais, trocas rituais e guerras (incluindo o rapto de
mulheres) frequentes compunham um quadro de grande dinamismo, articulando
extensas redes de relações que se estendiam pela vasta hidrografia regional e por
varadouros que interconectavam as bacias do Javari, Juruá e Ucayali169. Evidências de
tais conexões são apontadas por cronistas, e é ilustrativo o seguinte trecho de Paul
Marcoy, que percorreu o Amazonas saindo de Loreto, Peru, em meados do século
XIX:
168

Seja com agentes de órgãos de Estado, como a Fundação Nacional do Índio, seja com seringalistas,
madeireiros ou funcionários de empresas petrolíferas.
169

Passagens de textos de missionários e viajantes coletados por Welper "reúnem elementos presentes
na história oral marubo e sinalizam o trânsito e comunicação entre índios dos rios Javari, Ucayali e
Marañon" (2009: 67). Para o recorte Javari-Juruá-Purus, Matos aponta que "[d]iversos estudos
etnológicos sobre os povos da região [...] evidenciam que esses grupos do sudoeste amazônico
mantinham e mantêm intensas relações, variando da guerra à troca ritualizada de visitas, de
intercasamentos à captura de mulheres, de comércio aos saques. Tais interações entre os grupos
interfluviais Pano-Arawá-Katukina davam-se tanto antes da chegada dos brancos nesse território [...],
como depois da colonização da área, especialmente pelas frentes de exploração da seringa e caucho"
(2014: 4). Para uma revisão bibliográfica de recorte regional amazônico que aponta para mudanças de
abordagens etnográficas, ecológicas, históricas e arqueológicas, evidenciando a existência de tais redes,
ver Viveiros de Castro 2002: 319-344.
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"a aparição frequente, perto das nascentes do Jutaí e Jandiatuba, de selvagens
vestindo longas túnicas, o nariz e pescoços ornados com moedas, remando em
canoas de um só tronco e falando a língua corrente entre os espanhóis (o
quéchua) se reduziam a fatos triviais tendo em vista as suas lembranças, dos
índios da planície de Sacramento e de suas incursões aos Remos e Impetineris da
margem direita do Ucayali." (Marcoy, 1995: 13, apud Welper, 2009, p. 94).

Welper (op. cit.) conclui que estes povos indígenas habitantes da bacia do
Ucayali,
"pioneiros no estabelecimento das relações de troca com os Marubo podem ser
entendidos aqui como índios mercadores (falantes de quechua), oriundos dos
centros comerciais ou missões peruanas, que frequentaram as cabeceiras do vale
desde o século XVIII até a consolidação da exploração caucheira, em meados do
século XIX, o que nos faz considerar a integração dos 'Marubo' nas redes de
intercâmbio simbólico e material, promovida pelos índios caucheiros e
comerciantes como por exemplo os Shipibo, os Piro, os Cocama e os Yagua"
(Op. cit.: 95).

No século XX, evidências da extensão de tais redes são apontadas pelo já
mencionado geólogo Victor Oppenheim, ao analisar machados de pedra por ele
encontrados no alto Juruá e no rio Tapiche (um afluente do rio Ucayali cujas
cabeceiras fazem limite com as do Jaquirana), alguns deles de rochas não encontradas
na região, o que o leva a concluir terem "sido trazidas pelos próprios 'Panos' das
regiões de onde elles emigraram, tomadas das tribus conquistadas ou trocadas"
(Oppenheim, 1936b: 312). Embora este autor aponte ser improvável que os povos
indígenas da região "soffressem influência da civilisação icaica do alti-plano", tal
afirmação deve ser lida tendo em vista os pressupostos evolucionistas que orientavam
suas hipóteses e conclusões.
Por sua vez, a figura do Inca na mitologia de povos como os Kaxinawá, os
Shipibo-Conibo e os Marubo, além de trazer importantes elementos para se pensar a
alteridade e a agência histórica nestes contextos etnográficos, sugere nexos entre a
Amazônia e os Andes que antecedem os contatos com os brancos170. Cesarino (2013)
aponta que
"[o] Inca marubo é um dos primeiros nawa (estrangeiro detentor de implementos
tecnológicos) dos antepassados; ocupa uma posição que, mais adiante, será dos
peruanos exploradores da borracha e, atualmente, dos próprios brasileiros. Esta
narrativa é, assim, testemunho de uma história que não começou no contato com

170

Para uma análise do 'Inca pano', ver Calavia Saez (2000).
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os brancos, mas que compreende as antigas redes de relações características da
Amazônia ocidental e suas relações com as culturas andinas" (2013: 283)

O período caucheiro não inaugura, portanto, o contato e trocas supralocais
com diversos 'Outros', embora sem dúvida tenha reconfigurado profundamente os
arranjos das redes preexistentes e articulado elas em um sistema de aviamento que se
estendia para além-mar. No entanto, talvez esse ganho de escala ou projeção não seja
tão surpreendente sob uma leitura que leve em conta aspectos recorrentes ao
xamanismo de povos como os marubo, como sua ênfase em trajetórias e torsões
espaço-temporais que articulam patamares celestes e terrestres, aldeias e cidades
próximas e distantes, comunicação instantânea análoga àquela "via celular" entre os
xamãs e seus duplos171, dentre outros exemplos172.
Por outro lado, os impactos da empresa seringalista não foram homogêneos, e
embora uma leitura atenta das fontes históricas e relatos orais disponíveis para a
região do vale do Javari revele intensa atividade na região na virada dos séculos XIXXX, as interações não se deram do mesmo modo para o conjunto dos povos indígenas
desta região, e ao menos sob determinados aspectos as transformações na organização
social resultantes da exploração caucheira não foram tão drásticas como, por exemplo,
aquelas verificadas junto aos Yawanawa e a outros povos no vale do Juruá.
Analisando o caso marubo como exemplo, Welper (2009) aponta que

171

Em 2013 um marubo me disse que um dos duplos (vaká) de um pajé romeya do Ituí está a todo o
tempo comunicando-se com os yovevo, e que eles todos “têm celular” (segundo meu informante, esta
teria sido a expressão utilizada por este romeya), por isso ele sabe tudo o que está acontecendo em toda
parte – “na China, no americano, em todo lugar”. Em outra ocasião este mesmo duplo do romeya em
questão “entrou” no “doutor” que realizava a cirurgia de transplante de fígado de um jovem marubo em
Fortaleza, e “pegou” seu vaká, que “já tinha saído [de seu corpo-carcaça, shaká]” e se encontrava em
um descampado no alto Ituí, “talvez [na aldeia] Alegria” (referindo-se ao campo de futebol desta
aldeia).
172

Em 2008 um jovem que é professor e pajé romeya me disse que durante uma sessão de cantos de
iniki em 2005 um de seus “duplos” esteve entre os Kapanawa e conheceu o pajé Varĩ Sina, um jovem
Kapanawa. Contou-me que os Kapanawa estavam em festa e havia muita gente no pátio (e não na
maloca), muitas mulheres. O duplo de meu interlocutor então convidou Varĩ Sina “para ver como
estava a cultura marubo”, e avisou o pessoal da aldeia onde morava que receberia a sua visita (i.e. que
o pajé kapanawa visitaria o corpo do romeya marubo). Alguns dias depois houve festa (saiki) em uma
das malocas desta aldeia e Varĩ Sina “veio” e ensinou todo um novo repertório de cantos, danças e
também melodias de flauta (rewe, tocadas por ocasião da "festa dos nawa" - nawa saiki) dos Kapanawa
aos Marubo. Varĩ Sina disse na ocasião que “nos Kapanawa não é como nesse rio [o Ituí]: lá tem
muitas mulheres e elas gostam de homens que sabem cantar, que conhecem remédios do mato”. Ele
mesmo disse ter seis esposas e que lá a poligamia masculina ainda é hábito usual. Disse também que ia
ensinar sobre remédios do mato que curam a hepatite, mas quando ia fazê-lo teve que ir embora porque
uma de suas esposas havia falecido.
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"o caucho e o sistema de patronagem alteraram o status destas relações [de troca
com estrangeiros], que deixaram de ser reguladas pela troca ocasional e
passaram a integrar uma relação sistemática de trabalho (meiti) e pagamento
(kopima)." (Op. cit.: 95)

A mesma autora aponta também o surgimento de 'coletivos comerciais'
marubo no contexto da economia caucheira, cuja morfologia social fugia à regra dos
diferentes povos -nawavo, abrangendo indivíduos de diferentes grupos que são a
origem das atuais seções matrilineares marubo 173 . O contexto do extrativismo da
borracha - cujo peso na economia regional do vale do Javari será substituído
gradativamente pela extração madeireira - de fato mobilizou muitos Marubo, que
passaram a residir, ao menos durante determinados períodos, nas colocações onde
estavam as estradas de seringa 174 . No entanto, de maneira geral o engajamento
marubo na economia da borracha não implicou migrações significativas para zonas
distantes de seu território tradicional na região de interflúvio Ituí-Curuçá-Javari,
tampouco o esfacelamento da morfologia social dos diferentes povos ou coletividades
-nawavo. O processo de transformação destes diferentes coletivos -nawavo na atual
sociedade Marubo sugere que esta morfologia foi introjetada em um sistema de
seções matrilineares (ver Melatti, 1977; Montagner, 1985; Welper, 2009).
O ponto que quero destacar é que há evidências de trânsitos e dinâmicas que
não correspondem propriamente à ideia de 'isolamento' tanto no contexto da
exploração caucheira-seringalista quanto em contextos que o antecederam, e que os
povos do vale do Javari viveram movimentos oscilatórios de contato e inserção em
redes de troca regionais até o presente, com momentos de expansão e retração de
alianças. Tais movimentos não foram homogêneos para as diversas coletividades
indígenas da região, e isso se traduz também em sua configuração territorial
respectiva a cada momento - já citei o caso Marubo, em que um movimento de
retração no interflúvio Ituí-Curuçá correspondeu a um processo de introjeção dos
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Welper utiliza o termo 'coletivo comercial' para se referir "a grupos constituídos em função do
engajamento na economia local, que mantinham relações sistemáticas com os nawa, não podendo,
portanto, ser caracterizados por sua morfologia social, tendo em vista sua constituição por indivíduos
de diversos 'povos'." (Welper, 2009: 60)
174

Em princípios do século XX, alguns Marubo residiram no rio Batã, afluente do rio Jaquirana, que é o
principal formador do Javari, engajados na atividade seringueira junto a patrões brancos e aos
Txamikoro (Welper, 2009). Quando estive pela primeira vez a montante das atuais aldeias no rio Ituí,
para fazer junto com alguns Marubo a varação para o Juruá, um deles me indicou diversos pontos que
eram colocações de chefes de família marubo, dentre eles seu pai.
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diferentes povos ou coletividades -nawavo em um sistema de unidades matrilineares e
a supressão das diferenças linguísticas/dialetais por meio da adoção da língua dos
Chainawavo 175 ; Costa (2007) aponta que a conjugação de conflitos com a frente
extrativista da borracha no Juruá e a morte de chefes em princípios do século XX
provocaram entre os Kanamari uma reconfiguração do padrão preexistente 176 ,
resultando em intercasamentos entre membros de diferentes subgrupos e a
conformação de aldeias não mais pela lógica de distribuição de subgrupos pelos
igarapés. Por outro lado, informações disponíveis sobre as sociocosmologias dos
povos que vivem no vale do Javari e em outras partes da Amazônia ocidental abrem
outras possibilidades para se pensar essas dinâmicas e problematizar temas como
'contato', 'isolamento' e 'relações interétnicas'.

CONTATO COM QUEM?

Em contraponto à frequente categorização dos povos indígenas em entidades
discretas, com limites definidos (sociais, linguísticos, culturais, territoriais), como as
acepções corriqueiras de conceitos como 'sociedade', 'grupo', 'tribo', 'etnia', diversas
etnografias têm mostrado que instabilidade, fluidez, mobilidade parecem ser aspectos
intrínsecos às socialidades de muitos povos na Amazônia ocidental (Calavia-Saez,
2006,para os Jaminawa; Costa, 2007, para os Kanamari; Matos, 2009, 2014, para os
Matsés; Feather, 2010 para os Nahua, para citar algumas)177. Por outro lado,o que
poderíamos chamar de uma 'etnologia amazônica' colocou em cena, nas últimas
quatro décadas, um conjunto de questões que ampliou expressivamente o quadro
teórico e conceitual para se pensar o tema do contato: a centralidade da noção de
pessoa e da corporalidade nas sociedades amazônicas (Seeger, DaMatta e Viveiros de
Castro, 1979), as ideias de um 'complexo amazônico da predação' e de 'afinidade
potencial' e a 'teoria do perspectivismo' são alguns exemplos 178 . Metamorfose,
transformação, compartilhamento de substâncias, comensalidade, perspectiva foram
175

Cf. Ruedas (2001); Cesarino (2008a); Welper (2009).

176

Que, conforme já mencionei, ele chama de "modelo de endogamia do subgrupo" (Costa, 2007).

177

Essa fluidez é verificada, por exemplo, na observação de que "[o]bvious social rules and regulations
seemed almost non-existent” entre os Nahua de Serjali (Feather, 2010: 27).
178

Cf. Århem (1993), Viveiros de Castro (1993, 1996, 2000, 2002); Lima (1996); Vilaça (1996, 2000,
2002), para apenas alguns poucos exemplos.
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algumas das expressões que passaram a povoar o léxico da produção antropológica no
continente sul americano. Mas em que medida e de que modo estas questões se
articulam a uma reflexão sobre o tema do contato no contexto etnográfico do vale do
Javari e no quadro mais abrangente da Amazônia ocidental? A seguir tentarei sugerir
algumas possíveis conexões, ainda que de maneira bastante preliminar.
Em primeiro lugar, creio ser importante problematizar o conceito de 'etnia',
impregnado de noções como "identidade", pertencimento baseado em relações
territoriais,

laços

genealógicos

(traduzidos

frequentemente

em

termos

de

descendência). Diversas etnografias sobre povos Pano demonstram que os etnônimos
"são antes termos usados pelos nativos ora para denominar povos com os quais têm
relações de casamento, guerra ou simplesmente conhecem; ora para denominar seções
matrimoniais ou metades internas ao próprio povo de referência; ora para ambas as
situações", portanto não se poderia falar, sob um ponto de vista antropológico,
propriamente em "etnias" com fronteiras definidas (Erikson, 1986: 186 apud Matos,
2009: 3). O caráter relacional e contextual dos "etnônimos", a ideia de uma
"alteridade constituinte", "consubstancial de si" (Erikson, 1999: 94) e a possibilidade
latente de inimização por meio do afastamento (que corresponde à de
"consagüinização" por meio da co-residência) sugerem um contraste radical com a
ideia de etnia nos termos acima colocados. O que leva Cesarino a dizer que:
"„Marubo‟ é uma invenção, uma denominação atribuída a um conjunto de
remanescentes de diversos povos falantes de línguas Pano. Não pode ser
compreendido como uma „totalidade‟" (2008: 15)179

O problema dos etnônimos é um tema recorrente na literatura etnográfica da
América do Sul, e o contexto da Amazônia Ocidental não foge à regra. O emprego do
nome Katukina para designar ao mesmo tempo um povo indígena de língua pano e
uma família linguística de povos para quem, diga-se de passagem, os Pano constituem
inimigos prototípicos, é ilustrativo180. No universo Pano, por exemplo, a profusão de

179

A respeito dos Nahua, Feather afirma: "The multitude of Nahua names such as Sharanahua,
Yaminahua, Marinahua and Chitonahua are often confusing to outsiders because they are erroneously
associated with an ethnicity. [...] [T]hese Nahua groups are less a coherent ethnic unit and more a set of
shifting and temporary alliances. The groups were constantly splitting up before uniting with a
different local group to form a new village. The various ethnonyms are thus best thought of as local
groups of a larger Purús-Panoan complex [...]" (2010: 62).
180

Segundo Tastevin (1919), neste caso se trataria de uma estratégia deliberada dos Katukina (um povo
Pano do alto Juruá) para se diferenciar, perante os brancos, dos "Kaxinawá", termo utilizado
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nomes "X-nawa" (ou X-bo/X-vo/X-fo) e o emprego da forma não sufixada para
designar os brancos mostra como este conceito, longe de designar identidades
estanques, aponta para fronteiras étnicas de limites difusos (Erikson, 1999: 84).
Conceitos análogos encontrados entre povos Katukina (-dyapá) e Arawá (-deni/madi/-madiha) do Juruá-Purus, embora de significado distinto do nawa Pano,
articulam, em suas formas marcada e não-marcada, ora a associação a pessoas da
mesma família linguística/subgrupo/grupo local, ora "uma gama de maneiras
diferentes de classificar os Outros e de se relacionar com eles" (Costa, 2007: 1617)181.
Os termos frequentemente empregados como autodenominação, longe de
corresponderem à lógica coletivizante de 'etnia', traduzem o caráter relacional e
contextual das fronteiras 'identitárias'. Assim, Erikson aponta que "o conceito nawa se
encontra em toda a área pano, e parece definido sempre [...] em oposição ao núcleo
dos humanos de referência" (1999: 90). Entre os Matis por ele estudados, este termo,
"longe de ser um etnônimo, significa simplesmente 'ser humano', ou 'pessoa'", o que
englobaria inclusive os brancos, em determinados contextos (em contraste, por
exemplo, com as máquinas), não tendo, portanto, "nada de particularizante" (Op. cit.:
80). Em sua etnografia sobre os Marubo, Cesarino aponta que
"O par yora/nawa, [...] não traduz exatamente a relação estanque entre brancos e
índios, muito embora seja empregado em situações de contraste para designar
como „gente‟ (yora) um branco que vive nas aldeias, come dos mesmos
alimentos e compreende a língua, ou como „estrangeirizado‟ (nawaya) um jovem
marubo que se inclina demasiadamente para o mundo das cidades. O par
yora/nawa se aplica [...] a um pensamento da multiplicidade, a posições e
assimetrias, replicações e intertraduções, mas não a uma polaridade identitária
engessada." (2008: 428-429)

Feather relata um exemplo similar a partir de seu trabalho de campo com os
Nahua no distrito de Sepahua, no Ucayali: “[a]s I ate their food and shared their lives
my body changed and adapted and the Nahua would jokingly say I was yora cascara,

genericamente para designar outros povos Pano do alto Juruá que atacavam frequentemente a
população dos seringais. Os "Katukina", por sua vez (diversos grupos x-dyapá), mantinham relações
pacíficas com os brancos naquele contexto, daí os Katukina (Pano) assim se apresentarem.
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Para uma discussão sobre os termos -dyapa, tükuna e outros similares utilizados pelos Kanamari, ver
Costa (2007: 22-25). Para uma problematização sobre o caráter pronominal de termos análogos em
diversos contextos etnográficos, ver Viveiros de Castro (1996).
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„like yora‟” (2010: 32) 182 . Outro exemplo apresentado por este autor me parece
bastante ilustrativo: “I have often heard curious mestizos in Sepahua ask Curaca, the
Nahua headman, „What is Nahua?‟ „Mestizos‟ he answers, which invariably leaves
them with a puzzled frown on their brows" (op. cit.: 16). Tal confusão, ele explica, "é
criada porque [a expressão] 'Nahua' é utilizada tanto como uma denominação étnica
como para se referir a uma categoria ontológica de alteridade ['otherness', no original]
(inimigo/estrangeiro) e porque yora e Nahua são [termos] relativos mais do que
conceitos substantivos: seu uso depende da posição [da pessoa em questão]"183 (op.
cit.: 16, tradução minha)184.
Um nome, mais do que particularizar seu portador (seja ele um indivíduo ou
um coletivo185), parece funcionar como uma coordenada sociocosmológica186. Mas se
esse mapeamento de relações acessado pelos nomes é crucial, por exemplo, para
efetuar alianças e reconhecer parentes, em alguns casos é também potencialmente
perigoso, podendo revelar inimigos. É o que atesta, por exemplo, a recusa dos Nahua
em dizer seus nomes quando de sua primeira visita a uma aldeia Jaminawa em
Sepahua, ao "saírem da floresta" (que é como se referem ao "contato oficial"):
“He [o chefe desta aldeia jaminawa] asked us our names. „We do not have any‟
we lied. If I had been older I would have spoken but I did not and Isonafa said
nothing.” (Feather, 2010: 45)

182

Afirmação que poderia perfeitamente ser dita em Marubo da seguinte forma: 'yora keská' (a ausência
do sufixo -ra no segundo termo se deve ao fato de que, em Marubo, seu emprego confere aspecto
interrogativo à frase).
"This confusion is created because „Nahua‟ is used both as an ethnic denomination and to refer to an
ontological category of otherness (enemy/stranger) and because yora and Nahua are relative rather than
substantive concepts: their use depends on one‟s position.” (Feather, 2010: 16)
183

184

Ver também o conceito napë (e termos derivados associados a ele) dos Yanomami, que, segundo
Kelly, "é estritamente relacional, […] se refere ao modo como uma pessoa ou grupo se coloca face a
outro" (2005: 209).
185

Viveiros de Castro sugere uma relação entre a "difundida evitação da auto-referência no plano da
onomástica pessoal" e o fato de que "a objetivação etnonímica incide primordialmente sobre os outros,
não sobre quem está em posição de sujeito" (2002: 372)
186

A este respeito, o seguinte trecho de Cesarino (2008a) é sugestivo: "[...] os nomes que antecedem
nawavo („povo‟), acabam por constituir um sistema próprio; o processo de classificação ultrapassa o
socius, ou transforma talvez o socius no idioma privilegiado para pensar a variação indefinida de
pessoas e sociedades que constituem o cosmos: no estrato celeste Morada do Céu-Névoa (Koĩ Naí
Shavaya), por exemplo, vive o Povo-Névoa (Koĩ Naí Nawavo) e todos os seus elementos-névoa (antasnévoa, adornos-névoa, ayahuasca-névoa, e assim por diante). É como se nenhum nome pudesse existir
sozinho, sem que esteja acompanhado do devido classificador capaz de indicar o quadro de referência a
que está vinculado" (op. cit.: 14).

120

No contato entre um grupo pano (também um coletivo "Jaminawa"), os
Ashaninka da aldeia Simpatia e membros da equipe da FPE Envira, no rio de mesmo
nome, em 2014, se deu uma situação muito similar, segundo relatos. Os “Pano do
Xinane” evitaram dizer seus nomes e o grupo ao qual pertenciam. Segundo um
intérprete Jaminawa, a razão seria a desconfiança de que seus nomes denunciassem a
autoria de mortes, provocando assim a vingança por parte da equipe da Funai e dos
Jaminawa que a acompanhavam187. O relato que ouvi não permitia identificar com
precisão se o receio se referia aos nomes pessoais ou ao grupo local (ou „subgrupo‟),
ou a ambos – a julgar pela relação preexistente, para os Marubo, entre sua onomástica
e o pertencimento a um dos grupos –nawavo existentes (cf. Welper, 2009), isso não
faria muita diferença 188 . Um trecho da etnografia de Feather (2010) aponta a
incorporação do nome de um morto por aquele que o matou, embora eu desconheça
referências a prática similar entre outros povos pano189: ao explicar o fato de o nome
de um dos homens Nahua mencionados em uma narrativa ser "Luisa", Feather aponta
que "[h]is name derives from the fact that he had killed a mestizo whose name
sounded like Luisa to the Nahua when he was called by his companions" (op. cit.: 52).
De todo modo, a deliberada omissão dos nomes nas duas situações de contato parece
ter mesmo o desejo de afastar a possibilidade de identificação (de mapeamento de
relações)como inimigos e de consequentes retaliações, vingando mortes anteriores.
Ao mencionar o caráter relacional e contextual da definição de quem são os
Mashco (povo isolado que vive em nomadismo na região do alto rio Madre de Dios e
rio de las Piedras, mas cujo trânsito se estende eventualmente até o alto Juruá, na
região de fronteira Brasil-Peru) para os Piro, Gow (2011) afirma:
"Os Piro frequentemente buscam se diferenciar de outros como os 'Piro
verdadeiros': meus informantes das aldeias abaixo do Sepa diriam que os de
Miaría, acima do Sepa, não eram 'verdadeiros Piro, eles são diferentes, eles são
Machiguenga' (i.e., casaram com Machiguenga). Isso não significa que eles não
possam simultaneamente reconhecer essas pessoas como Piro em outros
contextos, mas dizem que ser Piro vem de berço, ou algo assim. Cheguei então à
187

Travassos, informação pessoal.

188

"Dizem os Marubo que os nomes pessoais constituíam-se como propriedade exclusiva de cada seção
matrimonial, alegando que, antigamente, cada nawa ('povo') possuía um acervo onomástico específico
e exclusivo" (Welper, 2009: 54).
189

Aqui vale mencionar que esta prática fazia parte do canibalismo guerreiro tupinambá seiscentista (cf.
Metraux, 1979), mas não disponho de suficientes elementos para sugerir uma possível conexão com o
universo pano.
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conclusão de que era provável que meus informantes considerassem o povo de
Diamante como 'Mashco-Piro', no sentido de que eles vivem perto dos Mashko
de Shintuya e arredores. Isso refletiria o uso contemporâneo dos Piro: se lhes
pedir que definam a palavra Mashko, eles dirão 'Amarakaeri'." (op. cit.: 27)

As questões apresentadas acima demonstram o quão distante das concepções
indígenas está um quadro que postula o contato como um campo de relações entre
entidades pré-definidas, e o quão dinâmicas são as fronteiras identitárias, variando de
acordo com o contexto em questão. Não pretendo com isso negar a validade de
categorias étnicas tal como se afiguram hoje, mas destacar que os processos de
construção destas categorias e sua utilização remetem a contextos específicos, e que a
aparente totalidade sugerida por elas não suprime as diferenças internas, muito menos
as lógicas que orientam essa diferenciação (e, do mesmo modo, a identificação tácita
em termos coletivizantes genéricos)190.
Vejamos, agora, outros aspectos que considero relevantes para problematizar o
tema do contato e do isolamento. Em sua tese sobre os Nahua, Feather (2010) aborda
diversas questões que julgo pertinentes para problematizar o 'contato' a partir de
outras perspectivas, e que têm conexões com o contexto etnográfico do vale do Javari.
Um dos objetivos deste autor é desconstruir a tese de que haveria uma
descontinuidade entre o mundo pré e pós-contato dos Nahua (2010: 30). Este autor
critica três pontos relacionados à ideia de 'primeiros contatos': (1) contato visto em
termos temporais; (2) noção de que o „contato‟ e as mudanças que o acompanham são
sempre impostos aos povos indígenas; (3) ideia de que novos sistemas de
conhecimento substituiriam formas antigas.
Com relação ao primeiro ponto, o autor enfatiza que, desde uma perspectiva
dos Nahua, o contato é mais uma mudança social e espacial do que uma mudança
temporal (2010: 41). A ideia de “primeiro contato” diverge da expressão utilizada
pelos Nahua para descrever os eventos de 1984: “They understood it as a spatial and
social change: a „falling out of the forest‟, rather than the temporal shift that the term
„first contact” implies” (op. cit.: 34, grifo meu). No próximo capítulo tecerei alguns
comentários sobre a espacialidade das dinâmicas interétnicas contemporâneas no

190

Para uma análise da relação entre a constituição de uma identidade territorial e a constituição de uma
identidade étnica e uma etnicidade genérica indígenas no contexto de confrontamento como o Estado,
ver Gallois (2004) e Albert (2002).
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contexto do vale do Javari. Com relação ao segundo ponto, Feather (op. cit.) aponta
que o contato de 1984 é compreendido dentro de um quadro muito mais amplo de
relações com a alteridade, e a agência nahua é fundamental, em contraposição a uma
suposta passividade diante da 'sociedade dominante', que enquadra frequentemente os
povos indígenas como “vítimas da história”191; e também em contraposição à ideia de
que o contato marcaria um ponto de ruptura entre o passado ("tradicional", imutável)
e o futuro, entre o "tradicional" e o "moderno" (Feather, 2010: 40). Sobre o terceiro
ponto, que é uma crítica ao paradigma da aculturação, a etnografia de Feather sugere
que algumas características e práticas da vida contemporânea dos Nahua – como a
intensa mobilidade, expedições para extração de madeira, viagens para a cidade –
seriam análogas a práticas “tradicionais”, como as caçadas e expedições guerreiras192.
Hoje, como antigamente, se trataria de “strategies of engaging with powerful yet
dangerous „others‟” (op. cit.: 34). Em contraposição à ideia de "perda cultural", este
autor aponta que, se mudanças no padrão de aldeias e habitação, roupas, práticas de
cura e tecnologias "are seen not as things in themselves but as tools for achieving
certain objectives then we can see that while the rules may have changed, the game
has remained the same” (op. cit.: 31).Esse conjunto de questões também será tratado
no próximo capítulo, tendo como referência o vale do Javari.
Em sua etnografia sobre os Matsés, Matos (2009) demonstra que no contato
dos Matsés com os brancos e no subsequente processo de transformação no seu modo
de vida, a partir da década de 1970, não há uma ruptura com seu modo tradicional de
relação com a "alteridade" - "[o] modo de relação presidido pela vontade constante
[de] captura da perspectiva do outro é o mesmo, com os inimigos antigos, ou com os
brancos" (2009: 103).E aqui caberia evocar um aspecto fundamental desses processos
de captura da perspectiva alheia, tendo como referência o quadro teórico e conceitual
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Ao tratar sobre este ponto, cita a crítica de Gow à ideia recorrente de que estes povos não teriam
história antes do contato e que, depois do contato, enquanto „aculturados‟, seriam vistos como „vítimas
da história‟ – sendo, em ambos os casos “historicamente impotentes” (Gow, 1991 apud Feather, 2010:
40).
192

Sua notória mobilidade 'pré-contato', por exemplo, não foi abandonada após a fixação em uma aldeia
à beira do rio Serjali. A permanente propensão e disposição para viagens atesta que a mobilidade
espacial continua sendo uma característica marcante da vida dos Nahua, embora atualizada em novos
contextos, o que sugere que 'sedentarização' talvez não seja a expressão mais apropriada para sua
situação contemporânea.
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já apontado e bastante desenvolvido pela etnologia amazônica nas últimas décadas,
que é a centralidade do corpo193.
Como aponta Viveiros de Castro, "[a] experiência indígena da 'aculturação'
parece focalizar mais a incorporação e encorporação de práticas corporais ocidentais alimentação, vestuário, sexo interétnico, a linguagem como capacidade somática - que
a idéia de uma assimilação espiritual", em contraposição à tendência de conceber "as
mudanças corporais envolvidas na aculturação [...] como efeito de mudanças no plano
das 'representações coletivas', antes que como sua causa" (2002: 390-391). Entre os
Marubo, por exemplo, os conhecimentos e ensinamentos que formam uma pessoa
sabida (eseya) e mais próxima do modelo prototípico de socialidade dos espíritos yove
envolvem processos de transformação e alteração em que o idioma corporal e a
espacialidade são fundamentais 194 : observar resguardos e restrições alimentares e
sexuais (samá); portar adornos; ingerir ou aplicar determinadas substâncias, como a
ayahuasca (oni), o rapé (rome), o chá de tabaco (rome waká) e a secreção da rã
Phyllomedusa bicolor (kãpo); se banhar com folhas; estar 'perfumado'195; e fazê-lo em
lugares e ocasiões específicos (na floresta, em oposição à cidade; nos bancos paralelos
à entrada da maloca, durante sessões xamânicas ou em festivais). Esse processo de
"espiritização"196 das pessoas é decisivo, por exemplo, para a definição do destino
pós morte de uma pessoa197, e é também destacado como um aspecto fundamental no
conjunto de transformações que produziram a sociedade marubo tal como se
configura hoje (Ruedas, 2001; Welper, 2009) 198 . De modo análogo, a ingestão de
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Cf. Viveiros de Castro, Seeger & Da Matta (1979); Viveiros de Castro (1979); Vilaça (2005).

194

Cf. Cesarino (2008a: 45-46)

195

É comum durante as sessões xamânicas, por exemplo, a prática de esfregar a casca da árvore nawami
(cujo cheiro e gosto se assemelha a canela) no tronco e braços, bem como aspirar pela boca a
fragrância liberada após mastigá-la, deixando o corpo aprazível aos yovevo; um romeya me falou certa
vez que os yovevo também "gostavam" do cheiro de uma folha (não pude identificar a espécie) que ele
apanhava para o banho no caminho de um igarapé na manhã que se seguiu a uma noite de intensa
atividade xamânica em uma das malocas da aldeia Rio Novo. Do mesmo modo, os yovevo gostam dos
adornos feitos com a concha do caramujo aruá (novo).
196

A expressão é emprestada de Cesarino (2008a) - ver nota 46.

197

Melatti, por exemplo, afirma que os pajés, por conviverem com os yovevo, "[têm] mais possibilidade
que os outros mortais em transformar-se, após a morte, num deles" (1986: 29).
198

"O auxílio deste último pajé [Tomas Sina], bem como o de Ernesto, outro pajé-romeya, e o de
Domingos, um forte pajé cantador, contribuíram para que João Tuxaua desenvolvesse, no Kapi Vana
wai, um trabalho sistemático de espiritização das pessoas e, consequentemente, de alteração dos
ânimos individuais, em prol da criação de uma sociedade orientada por um ethos social menos
belicoso. Uma dessas atividades consistiu numa espécie de formação xamânica generalizada dos
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alimentos, o estabelecimento de relações sexuais, a encorporação199 de hábitos como
o uso de vestimentas e outras práticas e comportamentos relacionados ao contato e
convívio com os nawa (brancos, 'estrangeiros') também são frequentemente relatados
como transformações que colocam em evidência a centralidade do corpo. Assim,
morar nas cidades ou frequentá-las, ingerir alimentos e bebidas dos brancos
(enlatados, frango, arroz, cerveja, refrigerante etc.), aprender sua língua, se vestir e se
perfumar como eles, são práticas que alteramos corpos e as pessoas marubo - e
caberia ainda destacar as doenças associadas ao convívio com os brancos, tema que
mereceria uma reflexão à parte diante do já mencionado gravíssimo quadro de saúde
do vale do Javari.
O que pretendo destacar com estas colocações é que, embora a intensificação
do contato e convívio com os brancos implique mudanças significativas no modo de
vida de povos como os Marubo ora citados, acredito que a análise e compreensão
destas mudanças deve ser informada por suas percepções - ou, nas palavras de Kelly,
"[n]ão se trata de negar a experiência indígena de mudança cultural e social, mas de
questionar, de uma perspectiva indígena, a natureza e os valores associados com a
'mudança'" (2005: 213). Essa abordagem me parece fundamental para refletir também
sobre as estratégias de não contato, já que a ideia de isolamento parece um tanto fora
do lugar em contextos caracterizados por uma profusão de Outros e de mundos
povoados de intencionalidades extra-humanas dotadas de perspectivas próprias
(Viveiros de Castro, 2002: 357).
Ao refletir sobre o significado do isolamento voluntário para o povo Mascho,
na região de Madre de Dios, Amazônia peruana, Gow (2011) afirma que, em primeiro
lugar, é preciso ter em mente que "[o] isolamento voluntário dos Mascho é uma
recusa a um certo tipo de relação social, uma ação intencional, e seu sentido é dado na
interlocução" (op. cit.: 12). A situação de 'solidão'/isolamento/nomadismo dos
Mascho vai no sentido contrário do modo de sociabilidade central para os Piro, (e que
talvez possa ser extrapolado para outros povos indígenas nas Américas), que é o de

homens, que Ruedas definiu como um intensivo programa de 'enculturação', incluindo o ensino da
mitologia tradicional, de cosmologia e de práticas de cura (Ruedas, 2001). De acordo com Mario
Kaninpapa, o treinamento foi feito por um grupo de jovens de todas as malocas e durou cerca de um
ano" (Welper, 2009: 180-181).
199

Cf. Viveiros de Castro (2002: 374).
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viver juntos por longos períodos no mesmo lugar, sob o idioma do parentesco (Gow,
2011: 38). Para este povo da Amazônia peruana, há circunstâncias específicas de se
estar sozinho, por vezes desejadas (expedições de caça, viagens de homens jovens,
afastamentos temporários na mata relacionados a processos de iniciação xamânica),
mas seu caráter é temporário, e claramente não têm o intuito de romper/negar relações
sociais - em certos casos, o intuito é justamente o oposto: buscar laços matrimoniais,
estabelecer laços com "espíritos". Os Mashco em isolamento voluntário
apresentariam, portanto, um caso muito singular na etnografia dos Piro, por conta da
coletivização e perenidade desta situação diametralmente oposta ao conceito de "viver
bem", que é expresso pelo verbo gwashata (cuja tradução literal apresentada por Gow
é "ficar por muito tempo em um lugar") (op. cit.: 40). O autor sugere, ainda,
transformações nas relações de gênero implicadas nessa mudança de modo de vida, já
que as experiências de mobilidade e isolamento que fogem a esse "viver bem" são
típicas do universo masculino:
"A mudança para o nomadismo é uma mudança coletiva aos valores de homens
jovens e suas jovens esposas, e pode ser interpretada como um processo de
coletivização de um modo de ser especificamente masculino, aquele do caçador."
(idem)

A partir das questões apresentadas até aqui (que certamente mereceriam uma
reflexão mais aprofundada), procurei demonstrar alguns aspectos que considero
relevantes para problematizar a antinomia "isolados/contatados" a partir de lógicas
indígenas. Como vimos, as diferentes estratégias de 'contato' e 'isolamento' certamente
envolvem mudanças, transformações,mas seu sentido e seus parâmetros são dados no
contexto específico a cada caso, a partir de orientações sociocosmológicas outras que
aquelas subjacentes aos esquemas tipológicos frequentemente mobilizados pelo senso
comum e pelo aparato jurídico e administrativo do Estado.É sob essa ótica que
pretendo abordar algumas transformações relacionadas ao contexto contemporâneo do
vale do Javari, suas respectivas territorialidades e fronteiras - problematizando outra
antinomia, aquela relacionada às dinâmicas de relações e trânsitos 'aldeia/cidade'.
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CAPÍTULO III - TRAJETÓRIAS E REDES CONTEMPORÂNEAS: ENTRE A
FLORESTA E A CIDADE

No contexto pós-demarcação, a população indígena urbana e a presença
indígena nas cidades do entorno da TI Vale do Javari - sobretudo Atalaia do Norte têm aumentado. O que para muitos pode parecer um paradoxo, já que esta é a segunda
maior terra indígena no Brasil e apresenta condições de “preservação dos recursos
ambientais necessários a seu [dos índios] bem-estar” (tal como preconizado pela
Constituição Federal de 1988) adequadas, em que pese o período de décadas de
exploração de seus recursos, conforme mencionado anteriormente. A situação parece
ainda mais paradoxal pelo fato existirem até mesmo malocas nos arredores da cidade
de Atalaia do Norte, em estrada que liga este município a Benjamin Constant.
Se analisarmos o fenômeno sob determinada ótica objetiva, encontraremos
facilmente relações de causa e efeito, frequentemente presentes em discursos do
governo, do movimento indígena e de organizações não governamentais. O vale do
Javari é assolado há décadas por epidemias de hepatites virais, de malária, filariose e
outras doenças infectocontagiosas200, resultado de uma ação desastrosa e sistemática
dos órgãos responsáveis pela saúde indígena no Brasil - a Fundação Nacional de
Saúde (Funasa) e a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), que substituiu a
primeira a partir de 2010. A situação da educação escolar indígena não é diferente201 e
em ambos os casos geralmente não é a falta de recursos o problema, mas sim a sua
(má) gestão.
Sem aprofundarmo-nos sobre o tema, é inegável que a situação de saúde e de
educação no Vale do Javari tem contribuído para o êxodo das aldeias em direção à
cidade, e esse argumento está presente não apenas no discurso do movimento
indígena e de organizações não governamentais, mas também de lideranças nas
aldeias (caciques, donos de maloca). No entanto, a meu ver não são suficientes para a
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Cf. Centro de Trabalho Indigenista (2004, 2005, 2011); Conselho Indígena do Vale do Javari (2007);
Coutinho (2008); Welper & Cesarino (2006); Nascimento & Erikson (2006); Nascimento & Cuevas
(2006).
201

Cf. Conselho Indígena do Vale do Javari (2003); Ladeira et al. (2006); Centro de Trabalho
Indigenista (2008); Coutinho (2011).
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compreensão do fenômeno, mesmo porque não se trata de um movimento migratório
homogêneo, de abandono das aldeias e fixação na cidade. A presença indígena na
cidade tampouco é distribuída de forma igual entre os diferentes povos indígenas no
vale do Javari – no que diz respeito à demografia e aos padrões e estratégias de
ocupação e trânsito.
Há diversas nuances que tornam difícil até mesmo a distinção entre presença
permanente e transitória. Os Marubo, por exemplo, são o povo com maior presença na
cidade, possuindo residências (e mesmo malocas), ocupando cargos em órgãos
públicos (Funai, Sesai, prefeitura municipal) e detendo a hegemonia do movimento
indígena e da articulação política interinstitucional. Os Kanamari possuem menos
residências, no entanto muitas famílias permanecem longos períodos na cidade,
alojando-se na casa de parentes e, mais frequentemente, ocupando a “beira”, onde
ficam atracadas suas canoas – em frente à sede da Coordenação Regional da Funai.
Os Matis, cuja presença na cidade até bem pouco tempo era menos expressiva – e,
quando em trânsito, menos demorada –, nos últimos anos têm intensificado sua
participação no cenário urbano, o mesmo valendo para os Matsés (Mayoruna).
Percebe-se, portanto, que há modos de ocupação/participação indígena na
cidade diferenciados, estratégias diferenciadas de articulação entre este espaço e as
aldeias/Terra Indígena, não necessariamente por meio de uma ruptura, como apontei
acima. Aspectos políticos, como a busca por maior protagonismo nas esferas de
decisão e no movimento indígena, devem ser levados em consideração, mas o
fenômeno - na verdade muitos - a que me refiro não deve ser resumido a isso. Enfim,
trata-se de uma questão complexa, traduzida muitas vezes por meio de uma
compreensão demasiado simplista, a partir de noções como a de aculturação.
Apresentarei a seguir algumas reflexões sobre a cidade no contexto contemporâneo do
vale do Javari.
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AS RELAÇÕES COM OUTROS E SEUS CAMINHOS

Viver durante certo período da juventude com os brancos é uma experiência
recorrente entre os homens Marubo atualmente202. De início eu associava este fato
sobretudo à busca por educação escolar203, já que nas aldeias as escolas funcionavam
muito precariamente, ou sequer existiam. Este era efetivamente um dos principais
argumentos da ida de jovens para a cidade, seja no discurso do movimento indígena e
indigenista, seja no discurso de lideranças e pais destes jovens que iam para a cidade.
A situação dramática de atendimento à saúde na TI Vale do Javari também era um
motivo forte o suficiente para explicar a aparente evasão de jovens para a cidade.
Mas ao longo de minha experiência de trabalho na região, gradativamente
comecei a perceber algumas características desse 'movimento para a cidade' que não
se encaixavam exclusivamente em uma busca por estudos e conhecimentos dos
brancos - ou melhor, tratava-se justamente disso, mas não desde uma perspectiva
propriamente 'escolar'. Tampouco me parecia ser adequada a visão de que se tratava
de um movimento homogêneo de 'evasão'.
Em primeiro lugar, não se tratava de um movimento novo, dos jovens de hoje,
já que muitos dos velhos que hoje são donos de maloca e kẽchĩtxo também moraram
durante um período de sua juventude na cidade204. Essa permanência na cidade não
era necessariamente uma 'temporada de estudos' escolares. Em geral, estes (então)
jovens saíam de suas aldeias para trabalhar com alguma turma de madeireiros e
acabavam passando uma temporada em alguma das cidades do entorno da TI Vale do
Javari, ou iam fazer serviço militar. Ouvi relatos de três velhos sobre sua experiência
de morar na cidade e a similaridade entre as narrativas era notável. Haviam saído de
suas aldeias para trabalhar madeira e poder comprar 'suas coisas' (roupas, espingardas,
cartuchos etc.). Em geral as turmas de madeireiros eram também compostas por
outros índios da região - Kanamari, Matsés, Kulina, Ticuna - e não necessariamente o

202

Este padrão não é verificado (ao menos não do mesmo modo) entre as jovens marubo. Um estudo
sobre a relação do universo feminino marubo com a cidade me parece ser um tema interessante a ser
explorado, embora eu não tenha condições de fazê-lo nesta dissertação.
203

Talvez à exceção, durante certo período, das escolas da Missão Novas Tribos do Brasil em Vida
Nova (no Ituí) e Maronal (no Curuçá), onde os professores eram missionários brancos que contavam
com recursos financeiros e infraestrutura própria.
204

Cf. Melatti (1983).
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trabalho se dava no mesmo rio onde moravam. Depois de uma ou mais empreitadas,
terminavam por passar algum tempo na cidade, e os três me disseram que na ocasião
não queriam mais voltar para suas aldeias, queriam "ficar só na cidade". Após certo
período distantes de suas aldeias, um ou mais velhos (em geral seus pais e/ou tios) ia
visitá-los, aconselhando a voltarem para junto de seus parentes, a 'cuidarem' deles (i.e.
trabalhar nos roçados, caçar, frequentar as pajelanças e aprender os conhecimentos
básicos para a cura de seus parentes e co-residentes, dentre outras atividades
importantes que caracterizam o modo de vida 'tradicional' marubo), ao que
terminavam por aceitar.
Estas narrativas são quase idênticas às que escutei de jovens de hoje em dia
sobre suas experiências: o desejo de sair das aldeias por certo período, convivendo
com os brancos e aprendendo suas coisas; o desejo de permanecerem na cidade "porque eu gostava mesmo de lá, nem queria voltar", me disse um deles, que vivia em
Cruzeiro do Sul como ajudante de pedreiro quando seu pai o convenceu a retornar à
aldeia onde morava. No contexto contemporâneo, a educação escolar talvez tenha
adquirido um papel de maior destaque do que em tempos pregressos; por outro lado,
não há mais turmas de madeireiros em todos os quadrantes do vale do Javari como
outrora, e boa parte das fontes de renda não deriva mais de atividades extrativistas:
trata-se das aposentadorias, bolsa-família, auxílios maternidade, salários de parentes
(professores, agentes indígenas de saúde, funcionários da Sesai, Funai, prefeitura de
Atalaia do Norte). Por outro lado, conseguir estudar não é tarefa fácil: é preciso dispor
de dinheiro para viver na cidade (para ter moradia, alimentação, se vestir etc.) e nem
sempre a renda dos familiares é suficiente; o aprendizado da língua e outros códigos
dos brancos é muitas vezes difícil, já que de um modo geral a educação formal
oferecida não é nada 'específica', 'diferenciada' e 'bilíngue', muito menos
'intercultural'; e, para além disso, há a questão do perfil e vocação de cada um (ou
seja, ainda que atendidas as necessidades financeiras, há aqueles que simplesmente
não parecem muito querer estudar, preferindo se dedicar a outras coisas). É muito
comum, por exemplo, esses jovens trabalharem determinado período "batendo
campo" e/ou "fazendo farinha" em Cruzeiro do Sul (na verdade, em áreas rurais deste
município, de Guajará e Rodrigues Alves) - e há efetivamente uma rede de relações
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com brancos no alto Juruá que parece guardar semelhança com as relações de
'compadrio' descritas em outros contextos etnográficos205.
Durante estes períodos, menos do que estudar, o que me parece ser mais
importante é conviver com os brancos, estabelecer relações com Outros (brancos,
peruanos, outros índios), participar de seus jogos, festas, ritos e outras atividades,
comer suas comidas, namorar. Enfim, viver com e como os brancos. Sob certos
aspectos, esse 'viver na cidade' não é propriamente uma ruptura com um modo
'tradicional', visto que os grandes detentores do que poderíamos chamar de uma
'tradicionalidade' marubo tiveram muitas vezes experiências similares, ainda que em
contextos diferentes. Por outro lado, esse convívio com os brancos parece ter
inúmeras ressonâncias com trajetórias similares no campo xamânico e mitológico viagens dos xamãs romeya, o trânsito de pontos de vista; a recorrência de trajetos e
encontros com Outros poderosos (e a incorporação de conhecimentos e práticas
envolvidos nestes encontros) na mitologia206. Ver, por exemplo, o canto Wenía, mito
do surgimento dos 'povos' marubo (Melatti, [1975] 2005; Cesarino, 2008a) e o canto
Inka roẽ yõká, "Pedindo machado ao Inca" (Cesarino, 2008a, 2013). Sobre o primeiro,
Melatti aponta haver uma "gradual aquisição de conhecimentos (...) ao longo de toda
a caminhada" ([1975] 2005: 05), conhecimentos estes adquiridos no encontro das
diferentes 'nações' ou 'povos' marubo (para utilizar-me de uma expressão empregada
por professores indígenas na atualidade ao se referirem às diferentes coletividades nawavo cujo surgimento é narrado no Wenía - algumas delas correspondendo às
seções das unidades matrilineares marubo de hoje) com diversos Outros. Cesarino,
por sua vez, faz os seguintes comentários:
"Mitologia de viagem, os cantos Wenía evidenciam que contato sempre foi o
traço essencial desta multiplicidade indefinida que se consolidaria em torno da
sociedade Marubo. „Marubo‟ é uma configuração social posterior a este
205

Quando estive na cidade de Guajará (no alto Juruá) acompanhado de oito Marubo em 2006, fui com
um deles visitar seu filho que estava estudando naquele município, vivendo com um "compadre" seu
que era dono de um pequeno comércio. Alguns anos mais tarde, outro filho seu, mais novo,
encontrava-se vivendo com o mesmo "compadre". As despesas de seu filho na cidade eram arcadas
com parte da aposentadoria que ele e sua mulher recebiam, mas não consegui saber mais detalhes sobre
se esta relação de 'compadrio' envolvia também trocas comerciais com o estabelecimento de seu
"compadre" - o que me foi destacado é que este era seu "amigo", era "bom" e "ajuda[va] muito".
206

Ver Carneiro da Cunha (1998) para uma discussão sobre a relação entre viagens e experiências nas
cidades, tradução e o trânsito de perspectivas sob a ótica do xamanismo, e a espacialidade destes
trânsitos no contexto da Amazônia ocidental (retornarei a este tema mais adiante). Ver também
Cesarino (2008b), para o caso dos Marubo.
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momento de deslocamento, tradução e transformação. [...] Já no tempo mítico o
conhecimento vinha de fora; o conjunto dos conhecimentos acumulados no
repertório dos cantos saiti é, entre outras coisas, uma narrativa dos saberes
adquiridos, imitados ou traduzidos de outrem, tal como hoje os espíritos vêm
durante a noite trazer seus cantos ou idéias aos viventes, tal como os kẽchĩtxo
visam obter de “pessoas outras” seus dons de fala e pensamento." (2008a: 416417)

Mais do que 'estudar', o viver na cidade/viver com os brancos é uma
experiência corporal: comer a comida dos brancos, vestir-se como os brancos, beber
suas bebidas, travar relações com e como os brancos. Por outro lado, se trata também
de uma experiência espacial207 (que nem mesmo a melhor das escolas em uma aldeia
seria capaz de permitir...).
Os velhos de hoje, por sua vez, ao mesmo tempo em que reclamam208 que os
jovens estariam fazendo roça para os brancos enquanto não o fazem em suas aldeia;
que estariam desinteressados em aprender sua cultura, de sentar no kenã209, beber
ayahuasca e tomar rapé; observar os resguardos etc., estimulam e mesmo impelem em
certos casos os jovens para a cidade - como quando mandam seus filhos "para estudar
e ajudar seu povo". Portanto, uma leitura que leve ao pé da letra determinados
discursos "tradicionalistas" tende a negligenciar um aspecto que me parece
fundamental da socialidade marubo. Embora potencialmente perigoso, o convívio
com os brancos e as transformações e aprendizagens nele envolvidas são desejados
não apenas pelos jovens, individualmente, mas por sua rede de parentes (ainda que
não de modo unânime), e guardam semelhanças com processos responsáveis pela
própria conformação do repertório de práticas e conhecimentos tradicionais dos
Marubo contemporâneos210. Evidentemente que esse engajamento com Outros pode
207

Ver Kelly (2005) para uma análise sobre questões similares entre os Yanomami.

208

Ao comentar comigo que atualmente há muitos jovens na cidade e as aldeias estão esvaziando, que
na cidade estes jovens não têm trabalho e ficam pedindo dinheiro (ao contrário do que ocorre em suas
aldeias, onde “têm tudo”), um velho Marubo me disse em 2013 que as lideranças (os donos de maloca)
queriam escrever um documento pedindo para que a Polícia Federal expulsasse da cidade todos os
Marubo que não têm trabalho/emprego, mandando-os de volta para suas aldeias.
209

Kenã são os dois bancos paralelos localizados junto à entrada principal das malocas marubo, onde os
homens fazem suas refeições, recebem visitas e se sentam durante pajelanças, festivais e ritos de
iniciação.
210

Ver o seguinte trechos de Cesarino (2008b): "[A] admiração pelos estrangeiros, habitantes das
cidades ou visitantes nas aldeias [é um traço notável dos Marubo]. Admiração, cativação:
conhecimentos vêm sempre de fora, seja dos espíritos subaquáticos (que, nos tempos míticos,
ensinaram a arquitetura das malocas e a caça com arco-e-flecha), seja dos não-índios. [...] o xamanismo
marubo é um sistema babélico de tradução. [...] sua mitologia é uma grande narrativa do contato
imemorial e dos trajetos por terras alheias e multidões de populações estrangeiras" (op. cit.:143; 146).
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fugir do controle, implicando, por um lado, na impossibilidade de "espiritização" dos
jovens211 egressos de seu círculo de "parentes" (incluindo aí os afins co-residentes e
de um modo geral todas as aldeias na Terra Indígena); e, por outro, na
impossibilidade de que as relações construídas e conhecimentos adquiridos no mundo
dos brancos retornem de alguma maneira para este mesmo círculo. De todo modo,
aparentemente vale correr esse risco.
Evidentemente que há conflitos nesse movimento, mas me parece que uma
leitura que enfatize apenas relações causais sob nossa ótica - como a busca por
'educação' entendida em sua acepção ocidental stricto sensu - não permite uma
compreensão dos processos em curso, ou o faz de modo parcial. Mesmo que as
aldeias contassem com escolas bem equipadas, com professores bem preparados,
contando para isso com cursos de formação continuada e materiais adequados a um
diálogo simétrico etc., creio que isso não iria suprimir a evasão de jovens para a
cidade (o que, faço questão de ressaltar, não tira em nada a urgência e a legitimidade
de se lutar para que isso se torne realidade)212. Porque a experiência da cidade é um
'pacote completo', é uma experiência social, corporal, espacial, orientada por outro
pensamento que o nosso, os brancos.
Dentre os aspectos conflituosos, podemos citar as condições precárias que
frequentemente caracterizam tais estadias: a falta de dinheiro; depender de favores;
condições precárias de moradia; envolvimento com drogas e prostituição, alcoolismo.
Mas este 'lado da moeda', que é o que em geral se apresenta nos discursos do
movimento indígena, indigenista e de lideranças em contextos 'interétnicos' - e este
último ponto parece-me crucial-, não é o único. Tampouco o é, me parece, o grave
quadro sanitário da TI Vale do Javari, embora sem dúvida desestabilize
profundamente o modo de vida nas aldeias e tenha consequências dramáticas para a

211

Processo que se dá, como bem aponta Cesarino (2008b), por meio do "convívio com o parentesco
sociocósmico, isto é, com o campo de relações que integra os marubo aos infindáveis espíritos. É a
integração a esse campo que possibilita uma alteração efetiva da pessoa (composta de seu suporte
corporal, shaká ou kaya, e de seus diversos duplos, os yochĩ ou vaká), tornando-a apta para atravessar o
Caminho-Morte ou a viver com os espíritos após a morte" (op. cit.: 145-146). A ruptura desse convívio
pode implicar em uma cisão da pessoa, com "seus duplos vivendo nas cidades, enquanto seus corpos
permanecem nas aldeias" tendo como resultado "a melancolia, a desolação, os conflitos de gênero e
geração, bem como, no limite, a doença (agravada pelos casos diversos de hepatite e malária)" (idem).
212
Como aponta Cesarino (op. cit.), "[é] provável que o fluxo para as cidades esteja relacionado à
inclinação comum da juventude para períodos de experiência em outras terras, tal como argumenta
Ruedas, ecoando a propensão dos pano e outros tantos ameríndios para a alteridade" (op. cit.: 144).
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vida dos povos indígenas do vale do Javari como um todo, produzindo um "caos
social"213 e inclusive contribuindo para a evasão para as cidades em certos casos.
Se relacionar com Outros é, portanto, um aspecto central da vida marubo, e
como vimos não é algo inaugurado com os contatos com os brancos. A questão é que,
no contexto contemporâneo, as cidades concentram cada vez mais os campos e
possibilidades de experiência com a alteridade. Os regatões de outros tempos, por
exemplo, são atualizados nos comerciantes com os quais os índios deixam seus
cartões bancários214. Em suma, hoje o estabelecimento de relações fundamentais ao
modo de vida marubo 'tradicional'

parece implicar necessariamente (e,

aparentemente, cada vez mais) esse trânsito para as cidades.
A compreensão de tais movimentos me parece sugerir questões interessantes
para se pensar o contraste entre territorialidades. Territorialidades em rede, expressas
em relações contextuais

e

dinâmicas

de

parentesco e

aliança,

não

se

encerram/enquadram na lógica zonal do Estado. Assim, embora a demarcação da TI
Vale do Javari tenha sido fundamental para assegurar as condições básicas de
existência e "reprodução física e cultural" (para utilizar-me de nosso léxico
constitucional), estas condições não são as únicas215. Essa busca por relações com
Outros me parece ser uma importante chave para a análise de fenômenos
contemporâneos aparentemente contraditórios, como o estabelecimento de aldeias
fora de terras já demarcadas cujas condições ambientais encontram-se equilibrados, e
cuja área não caracteriza propriamente uma situação de confinamento 216 (o que

213

C.f. Centro de Trabalho Indigenista (2004, 2005, 2006, 2011); Welper & Cesarino (2006);
Nascimento e Erikson (2006); Matos e Marubo (2006).
214

A este respeito creio é importante notar que a relação e os vínculos com os comerciantes é
aparentemente tão ou mais importante que as mercadorias que resultam dessa relação, já que muitas
vezes os que depositam seus cartões na confiança deles sabem perfeitamente que é possível barganhar
preços melhores em outros lugares. Aqui valeria explorar melhor o tema em diálogo, por exemplo, com
o texto de Melatti sobre os patrões marubo (1983), e com Bonilla sobre os Paumari no Purus (2005),
mas deixarei essa reflexão para outra oportunidade.
215

Embora, volto a enfatizar, sejam fundamentais. Faço esse apontamento para que minha
argumentação não seja distorcida para legitimar, por exemplo, certos discursos que advogam pela
supressão de direitos territoriais dos povos indígenas sob a justificativa de que o que eles precisam é de
"assistência", e não de terras (como se fossem coisas excludentes, e partindo de uma concepção de
assistência que não é mais do que o bom e velho integracionismo requentado).
216

Ao menos não em termos objetivos de 'sobrevivência'.
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também estaria ocorrendo, por exemplo, no médio rio Purus217). Mais do que ser um
fenômeno exclusivo ao nosso tempo, trata-se da expressão atual de fenômenos que
sempre se deram. Porque o "isolamento"stricto sensu, como vimos, definitivamente
não corresponde às socialidades indígenas.

ENTRE AS CABECEIRAS E GRANDES RIOS: TRÂNSITOS NO EIXO JUSANTE-MONTANTE

A concentração de relações na cidade (esse polo aglutinador de trocas) é
acompanhada de mudanças nos padrões de uso do espaço. Se antes era preciso
estabelecer colocações, abrir estradas de seringa e percorrer caminhos na mata para
efetuar trocas, hoje boa parte desses caminhos foi canalizada nas calhas dos rios. Os
rios assumem um papel central como vias de deslocamento, estabelecimento e
construção de relações; parte expressiva da imbricada rede preexistente de varadouros
vai gradativamente caindo em desuso - o que verifiquei durante minhas estadias no
alto rio Ituí, por exemplo: os varadouros que ligam boa parte das aldeias, embora
ainda utilizados, o são muito menos do que o próprio rio, mesmo para trajetos curtos,
feitos hoje em canoas a motor; os varadouros de maior uso hoje são os que ligam o
alto Ituí ao Juruá e o alto Curuçá ao Juruá, além do que liga o Ituí ao Curuçá (embora
o fluxo neste seja muito menor 218 ). O padrão de localização das aldeias marubo
também se alterou: se em décadas anteriores se assistiu a deslocamentos das
cabeceiras dos igarapés do interflúvio Ituí-Curuçá para a beira destes rios ou de
afluentes em seu alto curso; e se na década de 1970 duas aldeias foram estabelecidas
nos médios cursos de ambos os rios, em torno de postos da Funai, hoje se assiste à
criação de novas aldeias à jusante da área que é o núcleo social do território marubo,
fruto não apenas de cisões das antigas aldeias em torno dos postos da Funai. As
aldeias Kapivanawai e Komãya, situadas mais a montante do Ituí e Curuçá,
respectivamente, parecem ser uma exceção neste cenário - mas apenas aparentemente,
já que ambas são as aldeias mais próximas dos varadouros que ligam estes dois rios às
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Miguel Aparício, informação pessoal.

218

Há, evidentemente, varadouros utilizados por outros povos no vale do Javari, como o que conecta o
alto Itaquaí à TI Mawetek, utilizado pelos Kanamari para acessar o Juruá (suas aldeias na referida terra
indígena, na Terra Indígena Kanamari do Juruá e a cidade de Eirunepé); o que conecta as aldeias
kanamari no Jutaí ao Juruá; e o que conecta as aldeias matsés no Jaquirana àquelas no rio Pardo, para
citar alguns exemplos.
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cidades do alto Juruá. Este fenômeno também tem se verificado, guardadas as
diferenças, entre os Kanamari no Itaquaí, cujas aldeias têm se deslocado cada vez
mais para jusante, movimento que nem mesmo a presença dos Korubo tem freado. E
no caso dos Matsés também houve mudanças significativas no padrão de ocupação
nas últimas décadas. Desde a mudança de um contingente populacional expressivo
que vivia no Jaquirana para a antiga aldeia Lameirão (fora da TI Vale do Javari, hoje
abandonada), ocasionada por conflitos internos e apoiada pela Funai, houve uma
dispersão de algumas aldeias pelo médio Javari, Curuçá e Pardo.
Sobre esse questão, cabem alguns comentários. Tendo como base a etnografia
pano do vale do Javari219, os rios grandes são recorrentemente associados a espaços
de relação com a alteridade 220 , em contraposição às cabeceiras - já apontei
anteriormente que, em que pese a atual localização das aldeias às margens dos rios
navegáveis do vale do Javari, de um modo geral trata-se de povos interfluviais221. Na
mitologia Marubo, o eixo jusante-montante é uma importante referência. O lugar de
surgimento dos antigos é a região do grande rio Noa, à jusante (noa taerí/nascente/pé
do céu) 222 . Após saírem sucessivamente do chão, vão seguindo por terra para
montante (Naí votĩ ikitõ/poente), até atingir as cabeceiras. Nesse percurso, aqueles
que têm o comportamento "lascivo e insensato"223 e sucumbem à travessia da PonteJacaré (kape tapã) permanecem em lugares à jusante. No mito de Shoma Wetsa (já
descrito por Melatti, 1985 e Cesarino, 2008a, 2013a224), os brancos que surgem da
morte dessa mulher canibal de aspecto monstruoso (ela devora seus netos, tem o
corpo de ferro ou de pedra225, lâminas nos braços e é do tamanho de uma maloca) e de
219

Explicito esse recorte de modo a não incluir os Shipibo, por exemplo, que vivem em áreas de várzea
na bacia do Ucayali.
220

Embora fora do vale do Javari, Feather afirma que entre os Nahua os rios são associados a poderosos
xamãs e fonte de poderosas ferramentas e conhecimentos (2010: 62).
221

E o mesmo vale para os Kanamari e sua relação com o Juruá.

222

Cf. Melatti ([1975] 2005); Cesarino (2008a).

223

A expressão é de Cesarino (2008a: 414). Trata-se de comportamento oposto àquele prezado pelos
Marubo como o padrão de sociabilidade adequado, expresso pelo conceito de ese, que aglutina noções
como respeito e sabedoria (mais adiante tecerei alguns comentários sobre isso).
224

Ambos os autores já apontaram se tratar de uma variação do mito pan-ameríndio do surgimento dos
brancos, cujo análogo Jê é o mito de Auké.
225

No vale do Javari não há pedras próprias para a confecção de machados (à exceção, talvez, das
derradeiras cabeceiras do Jaquirana, próximo à Serra do Divisor); portanto, tanto ferro como machado
estão associados a trocas com Outros distantes. Aqui cabe citar o seguinte trecho de Cesarino:
"[q]uanto aos machados mencionados no [...] canto „Raptada pelo Raio‟, é interessante notar que meus
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seus netos também irão morar à jusante - à exceção daqueles que se transformam no
Inca-Machado (Roe ĩka), que, após chegarem à jusante, vão morar no poente - onde,
tendo como referência o território marubo, cabe notar que também está um grande rio,
o Ucayali.
As cabeceiras são o território por excelência dos Marubo, e os grandes rios,
dos 'estrangeiros'226 (daí inclusive as recorrentes associações entre o grande rio Noa e
as cidades de Manaus, Brasília, São Paulo etc.). Mesmo hoje, vivendo na beira dos
rios Ituí e Curuçá (e não mais no seu interflúvio), a maioria das aldeias está situada
em seus altos cursos. Dentro do que poderíamos chamar de um "sistema de
classificação de ambientes" marubo, a categoria de floresta227 cujas características são
as mais propícias para se viver correspondem a fisionomias encontradas
abundantemente nas cabeceiras (se dando o inverso nos médios e baixos cursos dos
rios Ituí e Curuçá). Trata-se da categoria ni koĩ (ni =mata, floresta; koĩ = prototípico),
caracterizada, dentre outros aspectos, pela ampla oferta de jarina (epe, Phytelephas
sp.), babaçu (konta, Orbignya sp.), e, segundo me informaram, muitas frutas do mato
apreciadas pelos Marubo: vários tipos de cacau, coco de jarina, coco de babaçu,
tucumã, mapachi (fruto de uma espécie arbórea, cabeludo e de tamanho um pouco
menor do que o cupuaçu), manichi, pama, pé-de-gato, sapota, mapati, marajá,
pamãoa, patauá. Também me disseram se tratar de "mai matsi, shana yama" (terra
'fria', onde não há 'quentura', 'calor'228), e que “nessa terra é que os velhos gostavam
de viver”. Aí “as plantas nascem bem na roça, todo tipo de cultivo dos Marubo dá
bem”, e as bananeiras dão frutos por mais tempo, o que está associado ao fato de

interlocutores oscilavam ao dizer se eram de pedra (shasho) ou de ferro (mane): a mesma oscilação
que, diga-se de passagem, eu notava ao perguntar se o machado do Inka era de ferro ou pedra. Como se
estivesse tal instrumento a serviço de um mesmo pensamento: a reflexão sobre os estrangeiros (nawa)
como detentores de tecnologia e todas as consequências que isso implica" (2008: 417-418).
226

Aqui também vale lembrar os já mencionados conflitos históricos com os brancos que subiam os rios
da bacia do vale do Javari desde o século XIX (cf. Cunha Gomes, 1899; Welper, 2009; Ruedas, 2001).
227

Os comentários que se seguem se referem a duas macro-tipologias de florestas, mas o esquema de
classificação é seguramente muito mais complexo, e diversas discussões que tive com os Marubo sobre
'tipos de floresta', 'tipos de mata' e 'tipos de terra' sempre acabavam por trazer à tona diversos aspectos
também relacionados às fisionomias de outras moradas celestes e terrestres, remetendo ao esquema
cosmográfico Marubo. Embora não tenha condições de fazer uma discussão sobre este tema no
momento, sugiro a leitura de Montagner (1996), Cesarino (2008; 2013a; 2013b) e Centro de Trabalho
Indigenista (2014).
228

Shana é uma expressão também associada a 'febre', e aqui cabe apontar uma passagem de Cesarino
em que há uma associação dos "atributos tecnológicos dos brancos" à potencial liberação do "temido
'calor-morte', vei shana" (2013a: 166).
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haver muitas áreas de terra preta (mai txeshe). "Terra verdadeira para a gente morar”,
foi a tradução apresentada por um professor marubo, acrescentando que se trata de
"lugar de ar puro, sem poluição"; além disso, disse-me que onde há ni koĩ "nasce
muito remédio do mato que serve para todos os tipos de doenças”. De modo geral, se
trata de áreas onde a mata é "limpa", com predominância de grandes árvores e estratos
inferiores pouco "cerrados", em contraposição à categoria ni ko mai, que abunda nos
médios e baixos cursos fluviais onde é "quente" e predominam solos pobres - o
mencionado professor disse-me que neste tipo de floresta, “quando nasce uma
menina, com dois meses já tem diarreia, febre”.
Mas voltemos ao tema dos grandes rios, desta vez trazendo dados da
etnografia de Costa sobre os Kanamari229 (2007). O Juruá tem um papel central na
cosmologia e na história deste povo da família linguística Katukina: foi durante uma
série de viagens por este rio, vindo de jusante a montante, que o herói mítico
Tamakori fez "todas as pessoas do mundo" e criou "tanto a fisicalidade do mundo
quanto as formas sociais que o governariam", onde antes "tudo se encontrava em
perpétuo estado de transformação, as formas permaneciam não fixadas e a
ambivalência reinava" (Costa, 2007: 39). Também é pelo Juruá (vindo de rio abaixo)
que chega o primeiro branco, Jarado; embora seu comportamento correspondesse aos
padrões kanamari de sociabilidade (ele agia como -tawari230), ele foi sucedido por
brancos agressivos que terminaram por desestabilizar as formas estabelecidas por
Tamakori (op. cit.).
Posteriormente, outro 'estrangeiro' irá carrear importantes transformações na
vida dos Kanamari que haviam migrado para o Itaquaí a partir de afluentes do
Juruá 231 : trata-se de 'Sabá Manso', que é como ficou conhecido regionalmente o
sertanista Sebastião Amâncio da Costa. Ele viera para o vale do Javari iniciar os
229

Cuja 'interfluvialidade' aparente não é um aspecto tão marcado quanto entre os Pano do vale do
Javari.
230

"–Tawari são pessoas vistas durante os rituais Hori que reúnem os subgrupos e as bacias
hidrográficas, com os quais se realizam trocas e nos quais se pode confiar, porque os –tawari
„conhecem‟ (tikok) uns aos outros, e, portanto, sentem-se relativamente seguros visitando-se. Mas essa
familiaridade precisava ser moderada, pois os –tawari tinham que se tornar confiáveis sem nunca virar
parentes" (op. cit.: 46).
231

Aqui seria interessante fazer uma análise comparativa com os Kanamari que permaneceram no Juruá
e com aqueles que estavam no Jutaí nesse mesmo período, mas não tenho maiores informações, e de
fato são poucas as etnografias disponíveis.
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trabalhos de "atração" dos Korubo pela Funai, e ao subir o Itaquaí para estabelecer o
Posto Indígena de Atração Marubo232 em 1972 acabou conhecendo os Kanamari:
"No dia 01.12.72, encontramos um grupo de índios Kanamiris [sic], e com nossa
lancha rebocamos as suas canôas até o primeiro aldeiamento [sic]. Fizemos a
Distribuição dos brindes e também fomos bem recebidos por todos os aldeiados
[sic]." (Costa, 1973: 1)

Os Kanamari encontravam-se então em um momento de grande dispersão,
sem um chefe que os estabilizasse em aldeias, trabalhando para patrões e situados
"literalmente no meio dos brancos" (Costa, 2007: 141) 233 . Sabá irá promover a
expulsão dos patrões, a interdição da área e centralizar na figura da Funai (/na sua
figura) as trocas comerciais com os Kanamari. Como demonstrou Luiz Costa (2007),
a chegada de Sabá e da Funai irá marcar profundamente a vida dos Kanamari no vale
do Javari. Mas aqui irei me deter a algumas informações de tese de Costa que
considero pertinentes para a presente reflexão.
O conceito Kanamari expresso pelo termo -warah engloba as noções de
'corpo/dono/chefe', e é empregado para referenciar, por exemplo, um conjunto de
pessoas que vivem sob o comando de determinado chefe ao corpo desse mesmo chefe
- assim, "a expressão 'X-warah' designa todas as pessoas que chamam X 'meu
chefe/corpo/dono'" (Costa, 2007: 50)234. Ao mudarmos de escala, teríamos a mesma
relação entre diversos chefes de aldeia e o chefe de seu subgrupo. De modo análogo, o
mesmo conceito pode ser empregado para referenciar a rede hidrográfica, em
diferentes escalas: todos os tributários do igarapé X estão contidos por este igarapé, e
podem ser designados 'igarapé X-warah', que por sua vez pode ser referenciado com o
conjunto de igarapés afluentes do rio X do qual é tributário na expressão 'rio X-

232

Naquele período este era o nome atribuído aos Korubo que apareciam frequentemente às margens do
Itaquaí.
233

Sobre o engajamento dos Kanamari como mão de obra em colocações no Itaquaí e a intervenção do
órgão indigenista, o sertanista faz as seguintes considerações: "[d]êsde fevereiro, êste grupo que
mantém contato amistoso estritamente conosco, devido a nossa pronta intervenção em afastar da área
todos os invasores de terras indígenas, cujos posseiros eram verdadeiros exploradores da mão de obra
índia chegando até torná-los semi-escravos além de outras irregularidades, veem nos ajudando no
trabalho do contato com grupos isolados. [...] Ressaltamos que antes de nossa interferência êste grupo
de índios não possuíam roças e viviam na dependência dos invasôres, inclusive dependendo da própria
alimentação" (Costa, 1973: 01).
234

"O chefe/corpo/dono estabiliza aquilo que é potencialmente fluido, expresso em seu prefixo; afirmase como um em relação àquilo que é (potencialmente) muitos" (Costa, 2007: 47, grifo do autor).
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warah". A mesma analogia pode ser empregada também na relação entre o tronco de
uma árvore e seus galhos235.
No entanto, no plano da organização social do já mencionado "modelo de
endogamia de subgrupo" kanamari, as mudanças de escala implicariam uma
"mudança nos modos de sociabilidade", já que internamente a um subgrupo, mesmo
que todos fossem 'parentes', os laços entre aqueles que viviam em uma mesma aldeia
(/sob um mesmo chefe) eram mais fortes do que os laços entre os membros desta
aldeia e outras mais distantes do mesmo subgrupo (Costa, 2007: 57). O chefe de
subgrupo representaria, assim, um limite de contenção, para além do qual seria
crescente a instabilidade e insegurança. Tendo como base a correspondência entre
hidrografia e organização social, Costa afirma:
"O Juruá [...] é o lugar do movimento, e apresenta um enigma/paradoxo: sendo,
ele mesmo, o „corpo/dono‟ de todos os tributários, é o lugar onde os corpos
humanos inevitavelmente falham. Simplesmente não há um corpo grande o
suficiente para os conter. Mas isso não significa que sejam sociologicamente
irrelevantes, pois a vida das aldeias e dentro das bacias hidrográficas tinha que
ser produzida em contraste com a floresta e o Juruá; locais não adequados para
se viver, mas sem os quais esse modo de viver seria impossível. (2007: 58)

Resguardadas as diferenças - que não são poucas -, em ambas as etnografias
citadas acima (Marubo e Kanamari) há elementos que me parecem sugestivos para
pensar a expressão espacial contemporânea das dinâmicas de relação com
estrangeiros (brancos e outros povos). Em primeiro lugar, os rios maiores aparecem
como uma condição inerente a uma maior aproximação com os brancos - e isso é
construído ativamente pelas políticas públicas nos dias de hoje, na medida em que,
salvo raras exceções, não há qualquer esforço em se adequar ao que poderíamos
chamar de "territorialidades indígenas" (que são muitas e diversas, como venho
procurando mostrar). Mais do que isso, no vale do Javari as políticas públicas de
atendimento à saúde, por exemplo, têm sido pautadas por ir contra essa diversidade
de práticas territoriais. Assim, a grande mobilidade dos Kanamari, por exemplo, é
frequentemente apontada como um 'problema' para o atendimento à saúde, montado
em uma lógica de estruturas fixas - a farmácia na aldeia, o polo base na calha de rio,
235

O conceito de -warah e as articulações mitológicas em torno do eixo jusante-montante dos Kanamari
e dos Marubo fazem jus, portanto, à fractalidade da rede hidrográfica, das redes de relações (o que
inclui o sistema de aviamento, apesar de sua assimetria) e do trânsito de pontos de vista na Amazônia
ocidental, apontada por Carneiro da Cunha (1998).
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fora a infraestrutura de atendimento urbana (Casa do Índio, hospital e sede
administrativa do Distrito Sanitário Indígena). Hoje, qualquer ensejo de mudança de
local das aldeias que contam com tais estruturas é frequentemente visto com maus
olhos pelos gestores de saúde, porque tais movimentos "atrapalham" o atendimento.
Por outro lado, dado o gravíssimo quadro sanitário do vale do Javari, dificilmente
uma nova aldeia estará disposta a prescindir de atendimento, o que envolve
negociações com o Dsei para viabilizar movimentos que de outro modo já se teriam
precipitado (como cisões, por exemplo) - as negociações se estendem também à
prefeitura de Atalaia do Norte, responsável pela construção de escolas.
Mas não apenas as políticas públicas dirigidas aos povos indígenas fomentam
essa polarização da cidade. Em todo o vale do Javari, o direcionamento de
investimentos de Estado tem se concentrado sobremaneira no espaço urbano,
retroalimentando a tendência de esvaziamento das comunidades ribeirinhas e de
adensamento urbano. No Peru, talvez pela menor disponibilidade orçamentária do
Estado, esse direcionamento não é tão acentuado. Há um grande número de
comunidades ribeirinhas de população expressiva que conta com uma infraestrutura
básica oferecida pelo Estado de modo padronizado: escadaria no porto, caminhos
interligando as moradias e escolas de alvenaria (e muitas vezes pequenas quadras
poliesportivas). Em contraste, no Brasil a maioria das comunidades ribeirinhas da
região encontra-se em franca depopulação e não há ali o menor sinal de benfeitorias
do Estado, enquanto as sedes urbanas concentram todos os investimentos em
infraestrutura que são a vitrine do gestor da vez. Essa sobrevalorização e
hiperconcentração nas cidades vai gradativamente eliminando as possibilidades de
espaços de troca intermediários entre as aldeias e as cidades, e o movimento para
jusante pode então ser entendido não apenas em sua dimensão utilitarista - a busca
pelas coisas, os bens dos brancos -, mas em suas implicações cosmológicas: por um
lado, pelo imperativo de relacionar-se com Outros; por outro, apesar dos perigos
envolvidos nessas relações e no espaço onde elas se dão.
Há ainda outro aspecto que creio merecer destaque, embora não me seja
possível desenvolve-lo com maior profundidade. A presença expressiva de 'isolados'
em todos os interflúvios da TI Vale do Javari traz algumas questões para a presente
reflexão. De maneira geral, trata-se de coletivos dos mesmos povos "contatados".
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Portanto, sob determinada escala de análise, há um duplo movimento orientado por
predicados sociocosmológicos similares mas em sentido inverso: de um lado o
isolamento, de outro o "contato" (a aproximação). É como se, em um e outro caso,
fosse dado um peso maior a cada uma das implicações apontadas no parágrafo
anterior.
Para além disso, esses coletivos isolados não estão à margem das dinâmicas
territoriais contemporâneas. Se as inúmeras correrias provocaram movimentos
migratórios até bem pouco tempo atrás, a relativa segurança estabelecida pela
demarcação e desintrusão da TI Vale do Javari também têm consequências nas
dinâmicas de ocupação e circulação desses isolados. Mesmo porque, apesar de toda a
pressão sofrida no passado, a então proximidade dos brancos possibilitava o acesso às
em geral tão desejadas ferramentas de metal 236 , sobretudo terçados (facões) e
machados, seja por meio de ataques, saques ou trocas. No alto Jutaí, por exemplo, tem
sido verificado o estabelecimento de roçados de isolados muito próximo às margens
do rio, em áreas navegáveis nas cheias. No alto Curuçá, têm sido frequentes os relatos
da presença de outros isolados em roçados dos Marubo - seriam, talvez, os
shanevenepavo já referidos por Welper (2009: 59) e sobre os quais escutei relatos
algumas vezes, mas situando-os na região do rio Arrojo, por onde passa o varadouro
que liga os altos Ituí e Curuçá (e não no rio Pardo). Parte dos Korubo que vivem no
interflúvio Ituí-Itaquaí, por sua vez, passou a aparecer com mais regularidade nas
margens do Ituí (próximo à foz do rio Coari, onde avistei-os em duas ocasiões, em
2005 e 2007) e do Itaquaí237, travando diálogos e efetuando trocas com os Matis,
Kanamari e com brancos que passavam pelo rio nessas ocasiões - dentre eles a equipe
da Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari (FPEVJ), da Funai. Um desses
grupos chegou a estabelecer tapiris (pequenas construções temporárias com cobertura
de palha) e um pequeno roçado a poucos metros da margem esquerda do Itaquaí, em
um trecho que era frequentado desde pelo menos o início da década de 1970 e onde
em fins de 1972 a Funai estabeleceu o Posto Indígena de Atração (PIA) Marubo - que,
236

Os Mashco da Amazônia peruana parecem constituir uma raríssima exceção (ver Gow, 2011).

237

Sua presença temporária nas margens destes rios é relatada há décadas, na época da seca, quando
ocorre a desova de quelônios, cujos ovos são um recurso muito apreciado e importante na dieta de
todos os povos do vale do Javari (ver Nascimento & Raimo, 2014). No entanto, em anos recentes tais
avistamentos passaram a ser relatados também em períodos em que os rios encontravam-se (ainda ou
já) cheios, quando não há, portanto, praias (e, consequentemente, ovos de quelônios), e o deslocamento
até as áreas de várzea é dificultado pela abundância de terrenos alagados.
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diga-se de passagem, foi atacado mais de uma vez pelos Korubo, duas delas
resultando na morte de funcionários do posto. Em 2014, parte desse grupo que
frequentava as margens do Itaquaí estabeleceu relações pacíficas com alguns
Kanamari e acompanhou-os a sua aldeia, tendo em seguida aceitado acompanhar uma
equipe da Funai até a base da FPEVJ, e posteriormente mudar-se para junto do grupo
Korubo cujo contato com a Funai se deu em 1996 (que vive na margem esquerda do
rio Ituí). Ainda em 2014, o restante desse mesmo grupo também estabeleceu contato
com a equipe da FPEVJ (dessa vez contando com a participação dos Korubo
contatados em 1996) e foi morar junto aos demais.238 Em ambos os eventos de 2014,
aparente concorreram para a aproximação dos Korubo a contração de enfermidades
(alguns se encontravam com malária e ao menos um dos integrantes desse grupo
morreu com sintomas típicos dessa doença) e uma picada de cobra - uma mulher do
grupo que acompanhou os Kanamari até sua aldeia tinha uma das pernas ferida por
acidente ofídico.

A GEOPOLÍTICA DO VALE DO JAVARI E AS CIDADES: NUANCES, CONTINUIDADES E RUPTURAS

Como já vimos, outro aspecto importante da relação com a cidade é que ela
não é homogênea para o contexto do vale do Javari como um todo. Assim, embora
hoje existam famílias Matis, Kanamari, Marubo, Mayoruna e Kulina vivendo nas
cidades do entorno, a presença marubo ainda é predominante; por outro lado, as
estratégias e redes de relações estabelecidas são diferentes. Assim, os Marubo
claramente ocupam mais cargos nos órgãos e outras instituições (organizações
indígenas e missionárias), têm mais residências e a ampla maioria da população
indígena vivendo na cidade - e inclusive têm duas malocas na estrada que conecta
Atalaia do Norte à cidade de Benjamin Constant239.
Os Kanamari, por sua vez, têm outras estratégias de ocupação e uso do espaço
urbano. São poucos os que residem na cidade; quando em trânsito, em sua maioria
permanecem acampados na beira de Atalaia no Norte, e a Funai tem um papel
238

O encontro com o 'grupo da Mayá' (que é como a Funai se refere aos Korubo do contato de 1996, em
função do nome da mulher mais velha e proeminente "líder" do grupo) revelou que se tratava de
parentes próximos, separados desde a cisão que antecedeu o contato de 1996.
239

Este último fato mereceria uma etnografia à parte, mas não disponho de informações suficientes para
oferecer uma análise.
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preponderante no quadro de referências e relações com instituições dos brancos (ver
Costa, no prelo). Além disso, até bem recentemente ocupavam um papel marginal no
movimento indígena, ponto já discutido por Costa (2006).
Quanto aos Matis, apenas em anos recentes passaram a residir em maior
número na cidade. Quando comecei a trabalhar no vale do Javari, em 2004, havia
apenas dois estudantes em Atalaia do Norte - além deles, havia um Matis vivendo em
Manaus, levado por seu pai, que foi um antigo chefe de posto da Funai, mas não tenho
maiores informações sobre o caso. Atualmente contam com uma associação
(Associação Indígena Matis - Aima) e uma casa de apoio na cidade, construídos com
o apoio de missionários. Um dos dois jovens que vivia na cidade em 2004 e que
esteve à frente da associação desde a sua criação vive atualmente em Anápolis - GO,
estudando com missionários.
A presença missionária, aliás, é um aspecto importante no quadro de relações
na cidade. Impedidos de atuar no interior da TI Vale do Javari por proibição legal e
pelo controle de ingresso exercido pela Funai240, diversas organizações missionárias
adotaram como estratégia a atuação proselitista no espaço urbano, seja apoiando
estudantes, seja estabelecendo parcerias com organizações indígenas, seja criando
organizações com a finalidade de assumir os convênios com a Sesai para a execução
das ações de atendimento à saúde indígena do DSEI Vale do Javari. Este é outro tema
sobre o qual não irei me aprofundar, mas tendo em vista os propósitos de conversão
religiosa da ação missionária protestante, certamente o vale do Javari é um prato
cheio...
Os Matsés também contam com uma casa de apoio na cidade, utilizada por
estudantes e por outras pessoas quando em trânsito. Há ainda outros residentes, dentre
antigos funcionários da Funai (um deles fora raptado quando criança, e após a
"atração" dos Matsés trabalhou junto ao órgão em outras regiões da TI Vale do Javari,
tendo ido posteriormente morar na cidade), da Sesai, da prefeitura e lideranças do
movimento indígena regional.

240

O que se estende à maioria, mas não à totalidade das aldeias do vale do Javari, sendo constatada a
presença de missionários da Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB) nos altos Ituí e Curuçá, bem
como de missionários batistas no médio Curuçá e em uma aldeia matsés fora da TI Vale do Javari
(Cruzeirinho, próxima ao Pelotão Especial de Fronteira Palmeiras do Javari).
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A participação dos Matsés foi crucial na constituição do movimento indígena
regional, no contexto de luta pela demarcação da TI Vale do Javari, e a aliança
Marubo-Matsés continua sendo um importante elo no quadro interétnico do
movimento indígena regional. Este quadro, por sua vez, é um aspecto importante dos
caminhos e redes que compõem o cenário do vale do Javari contemporâneo, sobre o
qual tecerei alguns comentários.

*

*

*

Desde o processo de criação do Conselho Indígena do Vale do Javari 241
(Civaja, sucedido em anos recentes pela União dos Povos Indígenas do Vale do
Javari) na década de 1990, conduzido por jovens marubo provenientes do rio Curuçá
(com maior peso da aldeia São Sebastião), a cidade de Atalaia do Norte tem um peso
importante no projeto político do movimento indígena do vale do Javari. Há algumas
razões óbvias para isso. Atalaia do Norte é a cidade mais próxima da TI Vale do
Javari por via fluvial; é o "nó" mais próximo da rede de relações com o Estado e
diversos 'estrangeiros', onde estão as sedes da Coordenação Regional da Fundação
Nacional do Índio (antiga Administração Executiva Regional), do Distrito Sanitário
Especial Indígena do Vale do Javari (unidade executora da Secretaria Especial de
Saúde Indígena), da Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte e suas secretarias, bem
como unidades de outros órgãos como o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário
e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam); é também a cidade que concentra os
principais comércios utilizados pelos povos indígenas do vale do Javari e seus
"patrões". Em suma, constitui uma importante plataforma de mediação (geopolítica,
por assim dizer) de relações com diferentes instâncias do governo e com um espectro
mais amplo de potenciais aliados estrangeiros, com destaque para os missionários. É
também em Atalaia do Norte que se concentra a maior população indígena do vale do
Javari fora da terra indígena, fixada em residências ou em trânsito - ambos tendo se
acentuado expressivamente nas últimas décadas.
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Cf. Ruedas (2001); Ortolan (2006); Welper (2009).
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A presença indígena na cidade de Atalaia do Norte - bem como em sua
vizinha Benjamin Constant e na distante Cruzeiro do Sul, no Acre (neste caso,
próxima apenas para os Marubo habitantes dos altos cursos dos rios Ituí e Curuçá)242 não foi inaugurada pela criação do movimento indígena, já que muito antes disso tais
cidades constituíam importantes centros de troca, onde estavam sediados os patrões
seringalistas e madeireiros regionais, bem como o aparato governamental de então.
Mas a constituição do movimento indígena do vale do Javari (centralizada no Civaja)
passou (e passa) pela ocupação desse espaço privilegiado de trocas e pela conquista
de espaço político, possibilitando conexões com outros espaços e atores. Em certos
aspectos, a geografia desse campo de relações políticas com o exterior se assemelha à
geografia do sistema de aviamento preexistente: articula, de montante a jusante, as
aldeias, as cidades do entorno, Manaus e Brasília (para nos determos nos pontos mais
ilustrativos), o aviamento contemporâneo sendo caracterizado pela capacidade de se
obter resultados das relações (diplomáticas, poderíamos dizer) estabelecidas com os
diversos atores nesse percurso, podendo acarretar prestígio político para os
mediadores de tais relações243.
O tema mereceria reflexão mais aprofundada, e embora eu não tenha o
propósito de fazê-lo nesta dissertação, gostaria de discutir um aspecto que me parece
pertinente, a saber: as ressonâncias entre a atuação de lideranças do movimento
indígena do vale do Javari e as habilidades da chefia „tradicional‟ marubo (os
kakaya). Tal enfoque resulta, por um lado, do destacado papel dos Marubo na
conformação do movimento indígena do vale do Javari; por outro (e principalmente)
de minha experiência de campo, maior entre os Marubo do que entre os demais povos
indígenas com os quais convivi e convivo em minha atuação naquela região. Faço
este registro para que o enfoque ora adotado, parcial e preliminar, não seja confundido
com uma suposta diminuição do papel dos demais povos indígenas nesse processo considero, ao contrário, que uma análise completa do tema demanda necessariamente
uma abordagem que enfoque as demais perspectivas em jogo (matsés, kanamari,
matis, kulina pano e mesmo korubo).
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Cabe apontar, ainda, Eirunepé (AM), cidade no Juruá que serve de "nó geopolítico" para os
Kanamari que vivem neste rio e também na TI Vale do Javari (sobretudo nos rios Jutaí e Itaquaí, de
onde saem varadouros para o Juruá).
243

O que deve ser lido também sob a ótica do xamanismo.
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Algumas das características dos kakaya (potencializadas nas descrições que
ouvi acerca dos kakaya koĩ 244 ) são a capacidade de agregar parentes, de trazer e
receber convidados (os Marubo são anfitriões exemplares), de organizar tarefas
coletivas (seja no cotidiano, como a abertura de roçados ou a construção de malocas;
seja em ocasiões específicas, como caçadas e outras atividades relacionadas à
organização de festas/ritos 245 ), de mediar relações com agências externas (seja na
relação com patrões e regatões, procedendo o acesso e distribuição de mercadorias,
seja na relação com „espíritos auxiliares‟ para curar doentes246). Em suma, alguns dos
aspectos mais importantes da chefia marubo poderiam ser resumidos na organização
da economia doméstica, na habilidade de assegurar certa coesão e estabilidade
internamente ao universo de sua maloca e aldeia, e na capacidade de mobilizar
pessoas247, o que implica necessariamente relações diplomáticas externas.
Aparentemente, a prática de alguns dirigentes reproduz, ainda que de maneira
transformada, alguns dos traços dos donos de maloca. Em primeiro lugar, sua
244

Kakaya é uma expressão marubo que pode ser traduzida como 'chefe', e assim o é em diversos
contextos contemporâneos: para designar os chefes donos de maloca, os chefes de órgãos de governo e
organizações governamentais, os chefes de organizações indígenas etc. Cesarino aponta que "[o] termo
kaya que, assim como yora, quer dizer „corpo‟, é também usado para se referir ao rio principal (kaya)
de um sistema hidrográfico ou ao pátio central da maloca (kaya naki), considerado em relação às
seções familiares laterais. É provável que, a partir daí, designe algo como „principal‟ ou „o que
abrange‟, já que está presente também no termo utilizado para „chefe‟, kakaya ou na fórmula poética
yove kaya apai, „espírito mais forte/principal‟" (2008: 42). Traduzo koĩ como 'prototípico' e 'exemplar'
neste caso, em contraste com as recorrentes traduções desta expressão como 'verdadeiro' para o análogo
kuin dos Kaxinawá, o que já foi problematizado por outros autores (Cf. Cesarino, 2008: 45). Todas as
vezes que ouvi a expressão kakaya koĩ, a expressão era empregada para se referir a chefes "de
antigamente", que organizavam sua gente, eram muito trabalhadores e profundos conhecedores da
cultura marubo, organizavam grandes festivais, curavam doenças. Embora todas estas características
sejam compartilhadas, em maior ou menor grau, pelos chefes de maloca contemporâneos, meus
interlocutores afirmaram não haver mais kakaya koĩ nos dias de hoje - os últimos teriam morrido em
tempos recentes. Um deles teria sido 'Raimundão', um antigo dono de maloca do Ituí; ele era
“patrãokeská” ("igual patrão"), disse-me um velho do Ituí: vendia madeira, borracha, couro e peles de
animais, e aviava mercadorias para os Marubo. Citei, então, Itsãpapa (João Tuxáua) como exemplo, e o
velho me corrigiu: “a kẽchĩtxo” ("ele era pajé"). Mas talvez em outros contextos Itsãpapa possa ser
considerado também um kakaya ko, tendo em vista seu papel fundamental na formação da sociedade
Marubo (cf. Welper, 2009).
Um dos relatos que ouvi do velho Varinawá (Yochĩpa) dava conta de que a mulher mais velha dos
kakaya koĩ exerceria o mesmo papel no universo feminino – organizando as mulheres na execução de
tarefas como a recepção de convidados em festivais, preparando e servindo alimentos etc.
245
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Já que, em geral, "[o]s papéis de chefe (kakaya) e xamã (romeya ou kẽchĩtxo) costumam se sobrepor
entre os Marubo: praticamente todos os chefes são xamãs-rezadores (kẽchĩtxo), mas há xamãs das duas
espécies que não são necessariamente chefes. „Chefe‟, via de regra, é o dono (ivo) de maloca: sua
proeminência sobre outros donos só ocorre entre os Marubo do Maronal, onde existe a figura de um
„cacique geral‟ dos Marubo daquele rio e, de modo deferencial (mas raramente efetivo), também do
alto Ituí" (Cesarino, 2008: 55).
247

Ver Melatti (1983).
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capacidade de agregar "parentes" – neste caso, transpondo as fronteiras de
consanguíneos e co-residentes, para englobar alianças supralocais e interétnicas
abrangentes inclusive a tradicionais inimigos - como os mokanawa. Por outro lado,
vale destacar sua grande capacidade de agregar jovens no contexto urbano, para quem
são referência (em alguns casos, talvez em maior medida hoje do que os kẽchĩtxo e
kakaya nas aldeias)
Em segundo lugar, a habilidade de mediar relações „para fora‟, com diversas
instâncias do Estado (Funai, Funasa – hoje Sesai –, prefeitura, governos estadual e
federal e respectivas secretarias), ONGs, jornalistas e outras agências e suas
respectivas políticas (e formas de fazê-la). No contexto contemporâneo, essas
lideranças do movimento indígena parecem ser capazes de mobilizar essas relações de
modo análogo àquele como os kakaya e patrões marubo mobilizavam relações com
antigos 'patrões' e regatões brancos, provendo os “representados” do resultado de tais
relações – como, por exemplo, a demarcação da TI Vale do Javari, a presença de
profissionais de saúde, a contratação de professores e agentes de saúde indígenas,
conselheiros distritais etc. O domínio de códigos dos brancos e o reconhecimento por
parte destes é também um aspecto fundamental. Evidentemente que não há apenas
continuidades entre a chefia de maloca/aldeia e os representantes na cidade. Um
importante ponto de ruptura é justamente a ejeção do contexto da aldeia e do espaço
do parentesco por excelência. Ainda que circuitos de parentesco e de sociabilidade
marubo se estendam hoje ao espaço da cidade de Atalaia do Norte (aonde, como
vimos, há até mesmo malocas) - o que se trata de um processo de territorialização
importante no contexto contemporâneo do vale do Javari - sob a perspectiva dos que
vivem nas aldeias há uma espécie de "cancelamento" do parentesco 248 (além das
consequências já apontadas por Cesarino nos processos de alteração dos corpos249).

248

Agradeço Luiz Costa pela formulação desta observação. Escutei exemplos de casos em que
efetivamente se deu esse cancelamento, e cheguei a conhecer em uma ocasião um senhor que vivia em
um resguardo (o equivalente aproximado de terra indígena na Colômbia) próximo à cidade de Letícia
que disse-me ser Marubo, e que vivia no Curuçá, mas havia saído de lá há muitos anos e nunca mais
voltou. Não consegui reunir maiores informações sobre ele posteriormente. Em 2013, um Marubo de
cerca de sessenta anos me disse que até a sua juventude havia indivíduos „marubo‟ de diversos „povos‟
(coletividades “-nawavo”) vivendo em outras partes, como nas comunidades ribeirinhas de Palmari e
Contrabando (respectivamente no médio Javari e no baixo Itaquaí), ou nas cidades de Atalaia do Norte,
Cruzeiro do Sul, Manaus, Iquitos, casados com os nawa. Segundo ele, teriam se tornando nawa
(“nawaya, rama yora yama” - "viraram nawa, agora não são mais Marubo"). NA mesma conversa ele
destacou que todos os lugares eram dos Marubo: Manaus, Brasília, Goiânia, Cruzeiro do Sul, Atalaia
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Ainda assim, algumas das críticas mais frequentes à atuação de lideranças
contemporâneas - como o distanciamento com relação às aldeias ("ficam só na
cidade") e o não cumprimento de promessas ("mentem muito"250, "não ajudam nós
[que vivemos nas aldeias]"251) - não parecem ser tão exclusivas a este contexto, visto
que dificilmente um kakaya koĩ de antanho seria capaz de mobilizar relações similares
para todos – o gradiente de parentesco e aliança talvez operasse naquele tempo de
modo similar ao operante atualmente, os resultados da mediação arrefecendo na
medida em que se distancia ao longo desse gradiente (da parentela mais próxima à
mais distante, de co-residentes a malocas distantes). Assim, parte das críticas parece
apontar justamente para a incapacidade das lideranças contemporâneas de distribuir
os resultados das relações estabelecidas com os brancos para todos, o que atestaria
menos uma ruptura com o passado e o modo "tradicional" do que uma limitação dos
esquemas representativos coletivizantes da atualidade - a meta almejada de englobar
no parentesco todo o vale do Javari é inevitavelmente fadada ao fracasso: não há um
corpo grande o suficiente para conter tantos parentes (para me utilizar de uma
formulação de Costa já citada ao se referir ao conceito de -warah com relação ao
Juruá). É claro que a questão é um tanto mais complexa, envolvendo ainda alianças
políticas estratégicas nem sempre pautadas pelo parentesco e co-residência,além de
existirem diferenças expressivas entre os diferentes povos do vale do Javari.
Ilustro esse último ponto com um exemplo de aproximação entre os Marubo e
os Matsés. O último conflito entre estes dois povos envolvendo mortes e rapto de
mulheres teria se dado em 1964252. Os anos que se sucederam a esse conflito foram de
distanciamento e presumível desconfiança. Anos depois, quando da campanha pela
demarcação da Terra Indígena Vale do Javari, foi justamente a aliança entre os
Matsés e Marubo um dos elos fundamentais da construção e sustentação da

do Norte, etc. Todos esses lugares eram dos Marubo no surgimento, e foram sendo tomadas pelos
brancos: “nawa nem pagou, não paga”.
249

2008b.

250

"Yoaka, anã yoaka" ("mentem muito, sua boca mente muito"), me disse certa vez um velho Marubo,
ao criticar "o pessoal do Civaja".
251

Críticas também frequentemente dirigidas à "Funasa" (Sesai) e Funai, por não cumprirem com
promessas como a construção de açudes, compra de voadeiras e motores de farinha, cursos para
“ensinar a plantar”, construção de escolas, realização e término dos cursos de formação dos professores
etc.
252

Cf. Coutinho (1993), Ruedas (2001), Melatti & Montagner ([1975] 2005).
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organização indígena interétnica de maior protagonismo na região até os dias de
hoje 253 . Antes de sua existência, porém, um dos mais destacados líderes matsés
atualmente já havia empreendido um processo de aproximação cuja diplomacia
envolveu o casamento com uma mulher marubo e a residência por certo período em
uma importante aldeia marubo no alto Curuçá (Maronal, que escutei de mais de um
interlocutor ser a "capital" dos Marubo). A narrativa que dele ouvi sobre essa
aproximação e convívio com os Marubo enfatizava o 'respeito' aos velhos e a
observância de determinados padrões de comportamento que, veremos, são traços
fundamentais constitutivos do que poderíamos chamar de um 'ethos diplomático'
marubo. Segundo o protagonista, então um jovem matsés, ele teria se mostrado
disposto a conversar com os velhos, a ingerir rapé (rome) e tomar ayahuasca (oni)
sentado no kenã (bancos paralelos situados na entrada das malocas marubo); teria se
mostrado desinteressado em ter relações com as mulheres marubo; e teria
demonstrado seu interesse nos conhecimentos dos velhos, comentando sobre
ensinamentos que aprendera de velhos matsés. Apenas depois de algum tempo de
convívio ele teria aceitado "namorar", e ainda assim o fez casando-se (i.e. assumindo
as responsabilidades de uma aliança matrimonial nos padrões marubo, que embora
não tenha perdurado até os dias de hoje, difere da conduta comum entre muitos jovens
atualmente de apenas namorar e não "assumir" os filhos, não ajudar o sogro em
tarefas como a abertura de roçados, caçadas etc.).
Em linhas gerais, essa aproximação seguiu o padrão 'eseya' tão caro aos
Marubo - em que ese é "o conjunto de ensinamentos e preceitos que constituem uma
pessoa sabida ou „respeitosa‟ (yora eseya)" (Cesarino, 2008a: 44); o sufixo -ya é
glosado pelo mesmo autor como "atributivo (de condição permanente)"254(2008: 466).
Ruedas traduz ese como "„moral/ethical wisdom/knowledge‟, or even „virtue‟", mas
aponta duas outras traduções ouvidas de diferentes informantes: "lei" e "costume"
(2001: 951-952). Os Marubo têm um tipo de discurso chamado de ese vana 255 ,
253

O antigo Conselho Indígena do Vale do Javari (Civaja), sucedido pela União dos Povos Indígenas do
Vale do Javari (Univaja).
254

O autor aponta que "[d]entre as diversas características em comum entre os xamanismos pano,
ressalta-se o emprego constante do morfema sufixado –ya para designar aquele diferencial ou
qualidade adquirida pela pessoa (conhecimento/pensamento, substância-amargor, projéteis, saber
fitoterápico, experiência ostensiva...)" (Cesarino, 2008:137). O sufixo -ya também é empregado na
toponímia dos igarapés, como, por exemplo, em Pakaya (paka=lança) ou Komãya (koma=nambu).
255

Vana = 'fala'.
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performado por homens eseya - em geral, homens velhos donos de maloca 256 .
Presenciei diversas vezes tais discursos, sempre nos bancos paralelos na entrada das
malocas, em geral por ocasião de alguma pajelança. Transcrevo a seguir o trecho de
um relatório de atividades de 2010 em que menciono uma destas ocasiões:
"A atividade xamânica é intensa no rio Ituí, pelo menos onde anda o professor
Robson Dionísio Marubo [que é um pajé romeya257]. Ele está 'dando um curso'
para homens e mulheres das aldeias do rio Ituí, de jovens a adultos. Além da
'formação' (iniciação) de pajés rezadores (kẽchĩtxo), ensina cantos míticos saiki e
seus duplos e outros espíritos que o 'frequentam' (seu corpo/carcaça) fazem
frequentes 'sermões', chamados de ese vana. Presenciei algumas dessas longas
falas, em que um espírito falava sobre os tempos atuais, caracterizados pelo
frequente desrespeito a resguardos e a regras sociais 'tradicionais', criticando
muito a forma como os Marubo estão se comportando hoje em dia. Geralmente
estas falas precediam o 'treinamento' de cantos por parte daqueles iniciados. [...]
Além de alguns participantes da oficina, homens e mulheres da aldeia Rio Novo
participaram intensamente dessas noites." (Rodrigo Octavio e Vieira, 2010)

Ruedas (2001) também aponta haver relação entre o aprendizado da língua
Marubo (yorã vana) e esse "código de ética marubo", bem como implicações do
aprendizado da fala dos brancos na formação de pessoas eseyavo258:
"The failure to learn yurãvana has negative consequences because of the
association between yurãvana and ese, the Marubo ethical code. Marubo have
ese, non-Marubo do not. Marubo elders control behavior in part through the
regular performance of ese vana, speeches that express concepts of proper
behavior. [...] When the youth receive nawãvana [língua dos nawa, i.e.
português], according to José, they develop a point of view lacking in ese and are
thus more likely to engage in socially undesirable behavior, such as
inappropriate sexual or work habits." (Ruedas, 2001: 458)

Certa vez um velho explicou-me que os mokanawa259 (categoria na qual se
inscrevem os Matsés, Matis, Kulina Pano, Korubo e, possivelmente, também os
256

O que também foi observado por Ruedas: "[a]ll of the individuals who know the specialized
[discourse] genres are owners of shovo [maloca] or the brothers of shovo-owners. Many of them played
active roles in village decision-making processes. It was clear, therefore, that in 1997-98 at Aldeia
Maronal there was a strong correlation between political status and speech ability" (2001: 949).
257

Para uma descrição dos dois tipos de pajé marubo, ver Montagner (1985) e Cesarino (2009).

258

O sufixo -vo é um coletivizador (análogo ao -bo e -fo de outras línguas pano).

259

Moka = 'amargo', mas também 'veneno'; "-nawa" = sufixo atribuído a diferentes coletividades de
gente. Cesarino (2008) traduz a expressão como 'inimigos'; Welper (2009) traduz como "povo veneno"
e também "habitantes da floresta", mas aponta que, "[o]riginalmente, [...] este termo faria alusão ao uso
de zarabatanas (moka tipi) e remeteria a possível alusão diretamente aos antepassados dos índios hoje
conhecidos como Matses" (2009: 24-25). Esta autora também aponta que os mokanawa seriam, para os
Marubo, "povos caracterizados por uma disposição infantil" (op. cit.: 39), o que escutei algumas vezes
- uma delas, quando os Matis haviam se apossado da voadeira destinada ao auxiliar de enfermagem que
deveria atender as aldeias Matis (Beija Flor e Aurélio) e duas aldeias marubo no rio Ituí (Rio Novo e
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Kanamari), ao contrário dos Marubo, um povo eseyavo ('sabidos'), seriam bravos,
valentes (onika), e por isso teriam atitudes como a de tomar as coisas dos nawa
quando estão contrariados/descontentes/indignados. Segundo este mesmo velho, os
Marubo não fazem isso em condições similares (como diante da atual situação
precária de atendimento a saúde, educação etc.) por terem ese - “noke Marubo ese
aya” (literalmente, "nós, Marubo, temos ese").
Este mesmo interlocutor apresentou uma divisão entre os 'clãs' marubo que
seriam eseyavo e aqueles que "estão na cidade, misturados com brancos, tomando
cachaça". Os clãs eseyavo, em contraposição, praticariam com frequência os rituais
marubo (saiki), observariam as regras matrimoniais, respeitariam seus parentes etc.
Os clãs eseyavo seriam, segundo ele: Isconawavo (Rovonawavo), Shanenawavo e
Varinawavo. Os outros clãs “estão misturados” e têm muitos yora yamama (pessoas
'matadoras'). Ele disse-me, ainda, que os missionários tiveram papel importante na
conformação do “caráter” eseya dos Marubo hoje. Assim, até antes do contato com os
missionários da Missão Novas Tribos do Brasil, os Marubo seriam onika (bravos),
yora yamama, matavam-se uns aos outros, "ese yama" (não tinham ese). Os
missionários teriam, por meio da “fala/palavra de deus” (deusnẽ vana), mudado isso.
Ele contou-me que até quando ele era pequeno, em Kapivanawai (antiga aldeia
marubo situada no interflúvio Curuçá-Ituí), os Marubo ainda eram assim, onika260.
Em suma, essas capacidades/habilidades dos kakaya parecem perpassar
diferentes contextos socioespaciais e seus respectivos arranjos: seja nos contextos em
que as diferentes coletividades ou subgrupos que conformam a atual sociedade
Marubo estavam em guerra; seja nos contextos de engajamento dos Marubo nas
relações de aviamento características do período caucheiro e, paralela ou
subsequentemente, madeireiro (em que a proeminência da guerra cedeu espaço
gradativamente à das trocas comerciais com os nawa e das alianças entre essas

Boa Vista), bem como do tambor de gasolina destinado à utilização do referido profissional de saúde
(na ocasião, os Marubo me disseram que os Matis eram "que nem criança" - vake keská, mesma
expressão apontada por Welper).
260

Diante das etnografias de Ruedas (2001), Cesarino (2008) e Welper (2009), dificilmente se poderia
atribuir aos missionários a adoção de um padrão 'eseya', sendo mais provável que as diferentes leituras
marubo deste conceito tenham encontrado ressonâncias em conceitos veiculados pelo proselitismo
missionário.
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diferentes coletividades); seja nos contextos de alianças interétnicas e intensificação
de relações com os brancos/estrangeiros e conformação do movimento indígena.
É necessário tecer alguns comentários sobre as colocações acima. Em primeiro
lugar, gostaria de ressaltar a não linearidade destes contextos, sobretudo em termos
cronológicos. Por esta razão opto pela expressão 'contexto' (e pela ênfase
socioespacial), em detrimento de expressões como “no tempo de”, “quando” 261 . É
claro que poderia exprimir a prevalência de determinado modo relacional utilizando
uma referência temporal, como inúmeras vezes ouvi nos discursos indígenas que
informam minhas reflexões: “quando tinha kakaya koĩ...”, “naquele tempo...” etc. No
entanto, em certa escala um contexto e seu respectivo arranjo ou modo relacional
prevalente não substitui o outro. Ao contrário, parece haver uma sincronia entre estes
contextos (como no caso dos Korubo isolados, por exemplo, para quem a guerra
continua a ser o modo prevalente), e a persistência imanente de um modo relacional
de outros contextos.
Este caráter imanente me parece fundamental para dar conta, por exemplo, da
irrupção da guerra em situações como o recente conflito entre os Korubo e Matis no
rio Coari262; mas também para dar conta de conflitos latentes na atual configuração do
movimento indígena regional e aparentes contradições inerentes aos discurso e
261

Embora recortes desse tipo sejam recorrentes no Juruá-Purus e mesmo no Javari, como atesta a
etnografia de Costa (2007) sobre o esquema tripartido Kanamari. Outro exemplo que ilustra a
pertinência desses recortes é o esquema apresentado na publicação “Índios no Acre - História e
Organização”, elaborada por professores indígenas Kaxinawá, Jaminawa, Yawanawa, Manchineri,
Ashaninka, Nukini, Apurinã, Poyanawa, Shawãdawa e Katukina (Comissão Pró-Índio do Acre, 2002):
a "história das populações indígenas do Acre e sudoeste do Amazonas [é dividida] em cinco tempos
diferentes: Tempo das Malocas - antes do contato com o nawá; Tempo das Correrias - chegada do
nawá ou cariú, invasão de territórios indígenas, época em que os índios se espalharam pelas cabeceiras
dos rios e muitos povos foram exterminados; Tempo do Cativeiro - época dos patrões seringalistas,
quando os índios trabalhavam como escravos nos seringais; Tempo dos Direitos - época da
reorganização das aldeias, da luta pela terra, do surgimento das cooperativas indígenas, das escolas da
floresta e etc.; Tempo do Governo dos Índios (história presente) - tempo de terra demarcada,
organizações indígenas, professores, agentes de saúde e agroflorestais, tempo de gestão das terras
indígenas e etc." (op. cit.: 29, grifos no original). Minha opção por não utilizar um esquema similar e
optar pela expressão 'contexto' é apenas para enfatizar a imbricação nem sempre linear de determinados
processos, relações e transformações, e não uma crítica a tais recortes.
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Que resultou na morte de dois Matis em dezembro de 2014. Em 2012, houve outro caso de ataque de
um grupo korubo aos Kanamari que haviam estabelecido uma aldeia no rio Curuena (afluente da
margem esquerda do Jutaí), mas pelas informações de que disponho este evento não foi precedido por
um contexto de aproximação e troca similar ao que se deu nos rios Itaquaí, Ituí e Coari, por meio de
encontros (fortuitos ou não) à beira destes rios. Além disso, os Matis e os Korubo compartilham
relações históricas e sociocosmológicas distintas daquelas entre estes últimos e os Kanamari. Embora
eu utilize a expressão "guerra", é importante notar que aparentemente não houve revide aos dois
recentes ataques de Korubo isolados (ao menos não na forma de expedições punitivas).
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práticas coletivizantes contemporâneas. Seja entre um mesmo povo, seja no plano
interétnico, essa coexistência de modos relacionais antagônicos (guerra e aliança) me
parece ser uma característica expressiva no cenário contemporâneo do vale do Javari.
Gostaria de ilustrar este ponto com um evento transcorrido em 2006, quando
me encontrava no alto rio Ituí por ocasião de um intercâmbio entre os Marubo, os
Yawanawá263 (que vivem na TI Rio Gregório, no Acre), os Katukina (que vivem na
TI Campinas, também no Acre) e uma liderança kaxinawá da TI Kaxinawá do Rio
Humaitá (um afluente do Tarauacá, também no Acre). Encontrava-me na aldeia
Alegria, e na ocasião estava sendo realizada uma grande festa para recepcionar os
dois yawanawá, dois katukina e um kaxinawá que haviam viajado ao Ituí para
conhecer os Marubo (após uma visita de oito marubo ao rio Gregório, para participar
de um festival organizado pelos Yawanawá, e à TI Campinas, bem como de dois dos
marubo participantes a um encontro em Rio Branco).
Muitas famílias de outras malocas do alto Ituí (sobretudo da aldeia Paraná),
encontravam-se em Alegria para a referida festa, que acontecia em uma de suas duas
principais malocas. Na outra maloca, cujo dono encontrava-se doente, acontecia uma
pajelança com a presença de alguns dos principais kẽchĩtxo do rio Ituí, dentre eles o
anfitrião da festa e irmão do doente. Um desses kẽchĩtxo havia recém chegado de uma
263

Um evento que antecedeu este intercâmbio também é ilustrativo das mencionadas tensões
subjacentes às práticas coletivizantes contemporâneas. O intercâmbio havia sido proposto pelos
Yawanawá no âmbito da então Rede de Cooperação Alternativa (hoje Rede de Cooperação
Amazônica), que congrega organizações indígenas e indigenistas. Os Yawanawá, povo indígena
relativamente próximo dos Marubo, sob o ponto de vista linguístico e sociocultural (cf. Erikson, 1992),
queriam conhecer os Marubo, tendo em vista alguns encontros em Cruzeiro do Sul (Coffaci Lima,
1994), e também os processos de ressignificação da cultura (cf. Carneiro da Cunha, 2009) em curso
após as drásticas mudanças provocadas por sua inserção na economia seringalista - para o que os
Marubo certamente constituem uma referência potencial de "tradicionalidade". Alguns professores
marubo se mostraram muito interessados no intercâmbio, e começaram a combinar os preparativos da
viagem. No entanto, pouco antes de sua realização correu um boato no alto Ituí de que o intercâmbio
representava uma ameaça à "cultura" Marubo, e que os Yawanawá seriam poderosos feiticeiros. Tais
boatos haviam sido propagados pelos missionários - dentre eles um Marubo -, para quem o intercâmbio
tinha outro risco. Alguns anos antes os Yawanawá haviam expulsado a Missão Novas Tribos do Brasil
(a mesma que atua ainda hoje junto aos Marubo) da TI Rio Gregório, e certamente um intercâmbio
entre os dois povos não era visto com bons olhos. Os mesmos missionários haviam se recusado a fazer
o frete aéreo do alto Ituí para Cruzeiro do Sul quando tentei contratar esse serviço por meio de seu
braço logístico, a organização Asas do Socorro, alegando polidamente que isso poderia "gerar
problemas". O fato é que o discurso mobilizado pelos missionários fazia total sentido: não tanto pela
possibilidade de que os Marubo "perdessem sua cultura", mas porque os feitiços eram uma ameaça
muito real. Assim, por razões diferentes os missionários e alguns velhos Marubo se mostraram
reticentes sobre o intercâmbio, embora a desconfiança destes últimos tenha se dissipado logo em
seguida: quando me encontrava no alto Ituí para seguir viagem ao Juruá, o "problema" era justamente
que muito mais pessoas do que o orçamento disponível comportava queriam conhecer os Yawanawá.
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viagem à cidade de Atalaia do Norte, tendo se dirigido diretamente para Alegria para
auxiliar no tratamento do dono de maloca que se encontrava enfermo (o primeiro
residia em uma pequena aldeia rio abaixo). Quando de sua chegada, eu me encontrava
sentado no kenã junto com os mencionados kẽchĩtxo, além de alguns homens marubo
que acompanhavam a pajelança. Como de praxe em situações similares, entre uma e
outra execução dos cantos de cura shõki - que duram cerca de uma hora e meia e são
entoados pelos kẽchĩtxo (eventualmente acompanhados por homens em processo de
iniciação) junto ao paciente, que se encontra em uma rede - os cantadores (ou
"rezadores") retornam ao kenã, onde ingerem rapé, ayahuasca e conversam sobre
variados temas, inclusive questões relacionadas à doença do paciente. Após chegar
portando sua espingarda, esse velho conversou com os demais e em seguida sua fala
foi traduzida para mim pelo já referido anfitrião da festa, em uma pergunta em certo
tom de repreensão (mas com a característica diplomacia marubo): "Como é que é isso
do CTI dar arma e motor pros Korubo? Isso não está certo", ao que seguiram
comentários sobre o fato de os Korubo ainda serem brabos ("os Korubo não estão
mansos, não"). A pergunta me pegou tão de surpresa que tive dificuldade de imaginar
qual seria a possível situação que a havia originado. Diante de minha surpresa, ele me
explicou que o velho, ao retornar da cidade, passara pela aldeia dos Korubo "de
recente contato" e dois deles estavam em uma canoa a motor no meio do rio, portando
espingardas, e tentaram parar a canoa em que ele subia. Como o velho marubo e seus
acompanhantes não tinham espingarda, trataram de seguir viagem desviando dos
Korubo e o evento (que poderia ter consequências trágicas) terminou sem maiores
consequências. E como o CTI mantinha naquela ocasião um projeto em parceria com
a Funai, apoiando as atividades da Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari,
responsável pela atuação do órgão junto ao grupo korubo de recente contato, os
Marubo concluíram que o CTI havia dado as espingardas e o motor para os Korubo
(que naquele momento não tinham nem um, nem outro).
Expliquei-lhes que a cooperação com a Funai e a FPEVJ não envolvia a
compra de motor para os Korubo, muito menos de espingardas (o que era inclusive
proibido por lei), e que, quando de minha descida, iria informar o ocorrido para o
coordenador da FPEVJ e transmitir a indignação deles, bem como a minha. Sanado o
mal-entendido, o anfitrião da festa fez as seguintes colocações: "Assim está bom. Os
Korubo, vocês pensam que estão mansos, mas não são mansos, não. Estes estão
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brabos 264 ainda. Eles não são que nem nós, não pode dar espingarda pra eles." E
continuou: "Nós, Marubo, estamos mansos, mas [se algum Korubo nos fizer algum
mal] eu sei onde compra cartucho, espingarda, nem vou avisar CTI, nem Funai, nem
ninguém, a gente vai lá comprar cartucho, que eu sei onde é, nem vou perguntar pra
ninguém, e vamos resolver do nosso jeito".
Quando regressei do alto rio Ituí, consegui mais informações sobre o que
havia ocorrido. Os dois jovens marubo que trabalhavam na base da FPEVJ na
confluência do Ituí-Itaquaí haviam feito uma visita rotineira à aldeia korubo de Mário
Brasil, onde se deu o fato que me foi narrado no alto Ituí. Ao chegar na aldeia korubo
(afastada alguns minutos da beira do Ituí), eles haviam deixado as espingardas que
portavam na canoa da FPEVJ e se dirigido à maloca. Durante sua permanência na
maloca, começou a chover muito, e nesse ínterim escutaram o barulho de um motor.
Dois jovens Korubo foram correndo para o porto para ver quem passava pelo Ituí, e
como chovia os dois marubo permaneceram na maloca. Um desses jovens, que
convivia frequentemente as equipes da FPEVJ e seu aparato de vigilância, sabia
manejar motores rabeta, e os dois resolveram "averiguar" a movimentação no rio
(vale notar que neste trecho do Ituí as invasões de pescadores são frequentes e
agressivas, mesmo com o aparato de vigilância da FPEVJ).
Acredito que este evento é ilustrativo do que chamei de 'persistência
imanente' de um modo relacional prevalente em outros contextos (no caso, a guerra).
Assim, ainda que os Marubo tenham intencionalmente abandonado o expediente da
guerra por meio de um processo intensivo de valorização de um ethos diplomático e
de pacificação das guerras internas - e, posteriormente, de guerras interétnicas,
conduzindo o processo de construção do movimento indígena regional -, diante da
potencial não-reciprocidade no modo adequado por parte dos Korubo, a guerra
emergia como a única resposta e relação possível.
Mas o imanência de outros modos relacionais não se restringe à guerra. Diante
da hecatombe sanitária que atinge os povos do vale do Javari pelo menos desde a
264

Os Marubo se referem genericamente aos isolados como yora rawema (no plural, yora rawemavo):
onde yora = 'gente'; rawe = 'manso', 'domesticado' (como os xerimbabos e animais de criação, por
exemplo); ma = neste caso, uma partícula de negação. Para os Marubo, portanto, 'brabos' é uma
tradução muito mais apropriada do que 'isolados' (que foi a expressão utilizada por meu interlocutor, já
que nossa conversa se deu em português)..
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década de 1980 265 , algumas lideranças têm manifestado (ao menos no discurso) o
desejo de isolar-se 266 . Os Matis, ao decidirem migrar de suas antigas aldeias
localizadas no rio Ituí para os rios Coari e Branco, reocupando áreas de seu território
tradicional, ainda que não tenham sido motivados unicamente pelas epidemias e o
caos no atendimento à saúde, parecem ter contabilizado esta situação em sua decisão.
Por outro lado, duas aldeias marubo contemporâneas também seguiram o mesmo
movimento inverso à aproximação com as cidades a jusante, embora em ambos os
casos sejam aldeias situadas na órbita dos varadouros para o alto Juruá que serve de
caminho para a cidade de Cruzeiro do Sul 267 . De todo modo, esses movimentos
sugerem haver nuances na intensificação da aproximação com Atalaia do Norte e nas
relações aí centradas.

*

*

*

Ao tratar sobre o movimento indígena no vale do Javari, destaquei o papel dos
Marubo nesse cenário interétnico, e apresentei reflexões informadas basicamente pela
etnografia Marubo. Embora já tenha explicitado que isso se deve à minha experiência
de campo e que trata-se de reflexões preliminares e de um quadro apenas parcial,
gostaria de trazer algumas informações que fogem à "órbita marubo", tratando sobre o
papel dos Kanamari nesse contexto interétnico do vale do Javari. Como já mencionei,
os Kanamari são um povo da família linguística Katukina, que teria migrado no início
do século XX do Juruá para o Itaquaí - embora provavelmente já frequentassem este
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Para maiores informações, ver Centro de Trabalho Indigenista & Instituto Socioambiental (2011)

266

Ver Cesarino (2008b: 144) para um exemplo.

267

Aliás, há um contraste expressivo entre a presença dos Marubo na cidades de Atalaia do Norte e nas
cidades do alto Juruá (principalmente Cruzeiro do Sul, mas também Rodrigues Alves e Guajará), bem
como em seus respectivos contextos interétnicos. Enquanto em Atalaia os Marubo têm uma clara
hegemonia no espaço urbano e nas relações institucionais com os brancos, no Juruá eles ocupam uma
posição diversa: discretos, pouco expressivos demográfica e politicamente dentro do conjunto de povos
do alto Juruá; por outro lado, vistos frequentemente como detentores de uma 'tradicionalidade'
"perdida" por alguns vizinhos pano e mesmo desejada por estes em determinados contextos de
ressignificação da "cultura" (ver Carneiro da Cunha, 2009) - manifesta, por exemplo, no fato de ainda
terem malocas, em seu vasto repertório de cantos, em seu isolamento geográfico (varadouros e a via
aérea são as únicas conexões entre o alto Ituí e o alto Curuçá).
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rio bem antes disso268. Se a região médio Juruá – médio Purus é um contexto de
hegemonia Arawá e Katukina, no vale do Javari esta posição é ocupada pelos Pano que os Kanamari denominam 'Dyapá', sem prefixo (ao contrário dos diferentes
subgrupos kanamari e demais coletividades katukina, sempre denominadas como "Xdyapá")269.
Na conformação do campo interétnico do movimento indígena do vale do
Javari, os Kanamari ocuparam historicamente uma posição marginal 270 , marcada
inclusive pela frequente suspeição de feitiçaria por parte dos povos Pano. Esse
"escanteamento" dos Kanamari chegou a pontos críticos: a aproximação de lideranças
kanamari com um antigo prefeito com quem proeminentes lideranças do movimento
indígena (em sua maioria, Marubo) travavam uma aguerrida batalha no plano da
política local; a mobilização de lideranças kanamari para restituir ao seu antigo cargo
de Administrador Regional um funcionário da Funai que fora expulso por uma ampla
mobilização do movimento indígena do vale do Javari. Estas duas situações,
entendidas como potencialmente ameaçadoras da unidade pretendida no projeto
político coletivizante do movimento indígena regional, provocaram rearranjos. Em
um primeiro momento, um Kanamari do médio Javari assumiu a coordenação da
Univaja - entretanto sem que houvesse mudanças estruturais, o que concorreu
inclusive para desgastes, já que dificilmente os anseios dos Kanamari e demais povos
indígenas do vale do Javari seriam plenamente atendidos sem que esta mudança
individual fosse acompanhada de mudanças de maior amplitude (a situação da
organização indígena era crítica, com falta de recursos financeiros e dificuldades de
financiamento, pouca renovação de seu quadro de dirigentes e seu descrédito em
muitas aldeias). Ainda assim, representou um primeiro momento de abertura, e
paralelamente se deu a criação de uma organização kanamari no vale do Javari, a
Akavaja (Associação do Povo Kanamary do Vale do Javari) - no bojo de um
movimento crescente de criação de organizações indígenas locais, baseadas em um
recorte por povo e/ou calha de rio: além da mencionada Akavaja, a Organização Geral
dos Mayuruna (OGM), a Organização das Aldeias Marubo do Rio Ituí (Oami), a
268

Cf. Costa (2007).

„Dyapa‟, sem prefixo e não-marcado, não se refere aos subgrupos Kanamari, mas aos grupos falantes
de línguas Pano, a saber, os Kaxinawá e os Marubo. Esses grupos são inimigos dos Kanamari, e são
considerados ferozes e violentos" (Costa, 2007: 41)
269

270

Cf. Costa (2006).
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Associação Indígena do Povo Matis (Aima), para citar as de maior destaque (ver
Tabela 4) - embora este movimento tenha sido visto com apreensão pelas lideranças
mais antigas do movimento indígena, que de início se mostraram abertamente
antagônicas à criação de novas organizações e buscaram frear tais movimentos,
entendidos como potenciais rotas de fuga ao seu projeto político.
Em 2006, estive em uma reunião com duas destacadas lideranças do
movimento indígena (uma delas era então coordenador do Civaja e o outro recém
saíra do cargo) em que esteve em pauta a questão da criação de novas organizações.
Na época eram frequentes as demandas de apoio para a criação das organizações (o
que envolvia trâmites burocráticos para o seu registro, a obtenção de CNPJ), seja para
o CTI - organização à qual eu estava vinculado - seja para outros interlocutores dos
povos indígenas do vale do Javari, como missionários, políticos locais e funcionários
de órgãos de Estado. A criação de novas organizações não era nenhuma novidade, já
que a própria aldeia de origem de ambas as lideranças na reunião em questão já havia
criado "sua" organização, bem como outra destacada aldeia marubo no alto rio
Curuçá. Sob determinada perspectiva, tal movimentação poderia ser bastante
produtiva para fortalecer o movimento indígena local e distencionar alguns pontoschave: a criação de organizações locais não implicava necessariamente um
rompimento com o Civaja; muito pelo contrário, já que, dependendo da forma como
essa processo se desse, haveria um movimento potencialmente fortalecedor do Civaja:
estas novas organizações concentrariam demandas tipicamente locais para as quais o
Civaja não tinha capacidade de resposta, o que daria mais folga para que se
concentrasse naqueles temas que efetivamente envolvem a TI Vale do Javari como
um todo. O Civaja seria assim a instância agregadora das diferentes organizações
locais, em moldes similares ao da Federação das Organizações Indígenas do Rio
Negro (Foirn), por exemplo.
Naquele momento, no entanto, as ponderações sobre estes caminhos e arranjos
possíveis foram rechaçadas. O argumento frequentemente apresentado por alguns
dirigentes era de que os demais povos - como os Kanamari e os Matis - e
comunidades marubo mais distantes da órbita das suas - grosso modo as aldeias
marubo no rio Ituí, embora não de modo homogêneo - ainda não estariam
"preparados", eram facilmente "manipulados" etc. O recado, em suma, era claro:
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qualquer apoio à criação de novas organizações seria entendido como uma ação
visando o enfraquecimento do Civaja (e, por extensão, de todo o movimento indígena
do vale do Javari). No entanto, este movimento já estava em curso desde a criação das
primeiras organizações locais no vale do Javari, em 2003, nas aldeias marubo que são
frequentemente consideradas o berço de criação do movimento indígena regional, no
rio Curuçá. Se o apoio por parte da organização indigenista à qual eu estava vinculado
foi freado de modo a não entrar em rota de colisão com o Civaja, o mesmo não se deu
por parte de onde a movimentação emanava e de outros aliados, como os
missionários. Assim, foram gradativamente sendo criadas novas organizações, e como
nenhuma delas pretendia a supressão do Civaja, por mais contundentes que fossem
algumas de suas críticas, efetivamente se deu uma reorganização do plano político
interétnico do vale do Javari.
Os Kanamari desempenham um importante papel neste novo cenário.
Historicamente marginalizados (pelo movimento indígena como por seus aliados e
pelos órgãos de Estado e políticas públicas) passaram a se apresentar como um bloco
relativamente coeso no plano das políticas interétnicas (talvez o mais coeso deles)271.
Nas reuniões e assembleias do movimento indígena, por exemplo, a unidade
performada pelos Kanamari claramente não deixava espaço para tensões e disputas
internas, contrastando com a pulverização marubo, para o que aparentemente
contribuiu o desgaste de algumas de suas destacadas lideranças do movimento
indígena regional ao longo dos anos, e o gradativo afastamento de algumas lideranças
'tradicionais (os kakaya chefes de maloca), manifestação de seu descrédito para com
seus representantes.
Por outro lado, as experiências de novas formas de organização política no
plano interétnico do vale do Javari renderam aos Kanamari do Itaquaí e médio Javari
uma posição privilegiada no plano mais amplo do povo Kanamari. Assim, os
Kanamari do vale do Javari têm sido os principais promotores de novas formas de
aliança com os Kanamari no vale do Juruá, para quem sua experiência no movimento
indígena no Javari é uma referência de organização política frente aos brancos e
outros povos.

271

Cf. Mendonça & Tavares Kanamary (2011).
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TABELA 4: PRINCIPAIS ORGANIZAÇÕES E ASSOCIAÇÕES INDÍGENAS DO VALE DO JAVARI

Nome da organização

Sigla

Ano de
criação

Povo(s)

Rio(s)

União dos Povos Indígenas do Vale do
Javari

UNIVAJA

1991

Todos os povos do vale do
Javari

Itacoaí, Ituí, Curuçá, Javari
e Jaquirana

Associação Marubo de São Sebastião

AMAS

2003

Marubo

Curuçá

Associação de Desenvolvimento
Comunitário do Povo Indígena
Marubo do Rio Curuçá

ASDEC

2003

Marubo

Curuçá

Associação dos Moradores Indígenas
de Atalaia do Norte

AMIATAN

?

Marubo, Mayoruna, Matis,
Kanamary e Kulina

Atalaia do Norte

Associação Kanamary do Vale do
Javari

AKAVAJA

2007

Kanamary

Itacoaí e Javari

Associação Indígena Marubo da
Aldeia São Salvador

AIMASS

2008

Marubo

Curuçá

Associação Indígena Matis

AIMA

2008

Matis

Ituí

Organização das Aldeias Marubo do
Rio Ituí

OAMI

2008

Marubo

Ituí

Associação Indígena dos produtores
Rurais, Extrativistas e Artesãos da
BR-307

AIPREA

2009

Marubo

Moradores da estrada
Pedro Teixeira

Organização Geral Mayoruna

OGM

2009

Mayoruna

Javari, Jaquirana e Curuçá

Fonte: CTI, 2011.

Um dos aspectos interessantes é que o movimento de afirmação dos Kanamari
neste cenário se deu por meio da "cultura" 272, em uma estratégia aparentemente mais
voltada para mostrar aos brancos e aos outros o que os Kanamari têm de bom confrontando a frequente visão preconceituosa que enfatiza o que supostamente lhes
falta 273 - do que para 'denunciar' o que está ruim (e não são poucos os aspectos
272

Cf. Carneiro da Cunha (2009)

273

Em fevereiro de 2012, escutei de um morador da cidade de Ipixuna impressões suas sobre os
Kanamari, Kulina e Marubo que traduzem algumas imagens recorrentes entre a população regional
sobre estes povos. A conversa se deu em um recreio que fazia o trecho fluvial Cruzeiro do Sul Eirunepé, que eu tomara com um colega do CTI e dois Marubo para me dirigir à localidade de Boa Fé,
às margens do Juruá, de onde sai o varadouro para o alto rio Ituí. A conversa não foi gravada, mas em
linhas gerais meu interlocutor afirmou que "esses índios" com os quais eu trabalhava (os Marubo) eram
"muito educados" eram "bem civilizados", em contraste com os índios de seu município (os Kulina,
mas o comentário também poderia se estender aos Kanamari, já que ele incluía os "índios de Eirunepé"
em suas observações), que "gostam de ser selvagens mesmo". Seriam exemplos dessa "selvageria" o
fato de ficarem acampados na beira por longos períodos, quando em viagem para a cidade; "não
cuidarem" da casa disponibilizada pela prefeitura para eles (que estaria "toda acabada"); beberem
"muita cachaça" e se envolverem em brigas frequentemente; de andarem "mal vestidos"; em suma, de
serem refratários a diversos signos convencionais de "civilidade". Mutatis mutandis, as impressões
acima poderiam perfeitamente ser deslocadas para o contexto de Atalaia do Norte e a frequente
estereotipização dos Kanamari como, a um só tempo, "mais aculturados" - o que seria atestado, por
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calamitosos no vale do Javari), e, assim, conquistá-los. Os eventos e projetos
realizados e propostos pela Akavaja são ilustrativos: festivais de cultura Kanamari;
gravação de CD e DVD de cantos; encontro dos marinawá274 das diferentes calhas de
rio. A ausência de malocas e a tímida cultura material, se contrastada à dos Marubo,
por exemplo, que corroboraram a invisibilidade kanamari no vale do Javari, davam
lugar à pujança de suas festas e cantos, e a uma forma de fazer política distinta de
certa sisudez predominante entre os povos pano do vale do Javari. É importante
destacar que nestas ocasiões os mesmos temas tão frequentemente denunciados em
outras situações características do movimento indígena - a falta de escolas, o
desastroso quadro epidemiológico e de atendimento à saúde, o preconceito com
relação aos Kanamari, as constantes invasões de seu território etc. - também eram
pauta, mas veiculados por meio de outra diplomacia que a dos povos pano. Enfim,
não deixa de ser curioso e até irônico que os Kanamari, com seu ethos supostamente
'anárquico'275, frequentemente vistos como povos "desorganizados", "indisciplinados",
"aculturados", tenham ocupado em um movimento indígena dominado pelos Pano
(sobretudo os Marubo) um papel de 'unidade', 'coesão' e 'organização' tão almejado no
discurso coletivizante que funda este mesmo movimento - e de incontestável
'tradicionalidade'.

*

*

*

exemplo, por já terem desde há muito tempo abandonado a construção de malocas e adotado o padrão
de moradia ribeirinho, pelo pouco investimento na cultura material, atestado pela quase ausência de
indumentária e outras marcas "exotizantes" como tatuagens, adornos corporais etc.; em suma, pela falta
de elementos encontrados tão abundantemente entre alguns de seus povos pano vizinhos, como os
Matis e Marubo - e "menos civilizados" - o que seria exemplificado pelo aparente desdém por
convencionalismos relacionados ao modo de habitar (sua intensa mobilidade, o número reduzido de
residências fixas na cidade se comparado ao dos Marubo), de se vestir (a presença dos Kanamari em
Atalaia do Norte não poderia ser mais contrastante com a de seus vizinhos: com roupas velhas,
descalços, cabelos desgrenhados, acampados muitas vezes por longos períodos na beira, indiferentes
aos olhares e opiniões alheios); aqui novamente é a falta que dita a categorização preconceituosa dos
Kanamari.
274

Marinawá é "o especialista que prepara o consumo da ayahuasca e guia as visões por meio de
canções" (Costa, 2007: 29)
275

Que, sob determinados aspectos, os aproximaria muito mais de povos como os Hupda e os Pirahã do
que aos Tukano ou Terena...
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A partir do quadro heterogêneo de questões tratadas neste capítulo, busquei
ilustrar alguns dos processos em curso no vale do Javari contemporâneo,
problematizando as dinâmicas de trânsito aldeia-cidade, com o intuito de demonstrar
que transformações nas diferentes estratégias de articulação entre esses espaços e
respectivos processos de territorialização não significam propriamente uma ruptura
com modos 'tradicionais'. Nos dias de hoje, as cidades do entorno da TI Vale do
Javari são espaços privilegiados de trocas e de experiências com a alteridade,
implicando rearranjos territoriais, novas alianças e outras transformações. No entanto,
penso que uma análise adequada de desses processos deve refutar lógicas utilitaristas
e tentar apreender as diferentes percepções em jogo e suas nuances, tendo como pano
de fundo aspectos sociocosmológicos dos povos da região. Sob tal perspectiva, e em
que pese os conflitos e tensões envolvidos nas transformações contemporâneas, essas
mudanças talvez não sejam propriamente uma novidade para os povos em questão,
inseridos desde há muito em redes de relações regionais, e habituados a ser relacionar
com diversos Outros por diferentes caminhos desde sempre.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho busquei apresentar o contexto contemporâneo do vale
do Javari, entendido como o entrecruzamento de processos de territorialização e
fronteiras - uma multiplicidade deles, se levarmos em conta a diversidade de
referências e perspectivas por meio das quais são construídos, apreendidos e
transformados. Meu propósito não foi o de remeter essas diferenças a uma síntese
geral, a uma dimensão totalizante maior, hierarquizando-as a partir de um ponto de
vista privilegiado que lhes desse sentido - o território nacional, a terra indígena, a
História, o espaço etc. Ao contrário, procurei colocá-las em evidência e ressaltar essa
multiplicidade de pontos de vista a partir de deslizamentos de escala.
São muitas as 'espécies' sociais e políticas que frequentam e compõem essa
'ecologia' do vale do Javari: diversas coletividades indígenas, missionários,
ambientalistas,

militares,

profissionais

de

saúde,

companhias

petrolíferas,

seringalistas, seringueiros, xamãs, madeireiros, pescadores, agentes da Funai,
representantes de associações, donos de maloca, comerciantes, isolados, políticos,
indigenistas. Por outro lado, vimos que sob determinadas lógicas estas e outras
espécies não se enquadram em uma tipologia rígida de categorias pré-definidas - sua
natureza e posição remetem a contextos e relações (inter)específicos.
Também são muitos os processos de territorialização e injunções que
atravessam o vale do Javari e que permeiam o cotidiano dos povos que aí habitam, em
que se mesclam, por exemplo, políticas indígenas, burocracia estatal, economia de
mercado, projetos de desenvolvimento e a reativação de fronteiras exploratórias,
epidemias, monetarização de determinados circuitos de troca, alianças supralocais e
mudanças nos padrões de relações com diversos Outros. Procurei argumentar que
esses diferentes processos de territorialização e territorialidades em jogo se
manifestam privilegiando idiomas distintos(em certos casos, domínio, controle,
coerção,

economia,

objetivação;

em

outros,

parentesco,

aliança,

guerra,

subjetivação), e essa distinção deve ser levada em conta na análise de aparentes
contradições envolvidas em transformações contemporâneas. É por meio desses
idiomas, de seus encontros e desencontros, que são forjadas as fronteiras de
inteligibilidade e intertradução entre as muitas outras fronteiras (geográficas,
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políticas, históricas, econômicas, identitárias, geracionais etc.), e a partir dos quais se
pode perceber linhas de continuidade e de ruptura nessas transformações.
No que diz respeito às expressões espaciais de tais transformações, tentei
mostrar que sua dimensão e seu sentido variam enormemente a partir da escala e
ponto de referência. À espacialidade geométrica e zonal do 'território' stricto sensu e
de recortes discretos e lineares se contrapõem arranjos reticulares do parentesco e de
torções espaço-temporais, que aparentemente engendram em um mesmo plano
moradas terrestres e celestes, cidades e aldeias próximas e distantes, e as multidões de
agências que habitam-nas e circulam pelos diversos caminhos que as interconectam e
por meio dos quais essas agências se comunicam e se localizam. Varadouros, estradas
de seringa, caminhos de caça, igarapés, rios, ruas, estradas, mas também caminhos
outros - como aqueles percorridos pelos duplos das pessoas, pelos mortos e pelos
pajés, acessíveis apenas de modo fugaz pela maioria dos viventes, em geral por meio
das traduções daqueles que são os únicos aptos a transitá-los e a voltar para traduzilos.
Procurei mostrar, em suma, que fronteiras são sempre dinâmicas e relacionais,
pois que presumem, veiculam e inscrevem a diferença - seja no espaço, no tempo, nos
corpos ou em outras dimensões que o olhar em questão privilegie. Em certo sentido,
portanto, não há propriamente um contexto do vale do Javari, mas vários, dependendo
das referências utilizadas para se situar nesse emaranhado de fronteiras.
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ANEXOS

ANEXO 1 - MAPA 4: PROPOSTAS DE DELIMITAÇÃO DO 'PARQUE INDÍGENA VALE DO JAVARI' (FONTE: CEDI, 1981)
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ANEXO 2 - MAPA 5: PROSPECÇÃO SÍSMICA E POÇOS EXPLORATÓRIOS NO VALE DO JAVARI, RIO JANDIATUBA, ALTO JUTAÍ E ALTO JURUÁ
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ANEXO 3 - MAPA 6: ATIVIDADES EXPLORATÓRIAS DA PETROBRÁS NAS BACIAS DO ITAQUAÍ, JANDIATUBA E JUTAÍ - TERRA INDÍGENA VALE DO
JAVARI E ENTORNO, DÉCADA DE 1980
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ANEXO 4 - MAPA 7 - TERRITÓRIOS INDÍGENAS, ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS, BLOCOS
PETROLÍFEROS E CONCESSÕES FLORESTAIS NA REGIÃO DE FRONTEIRA BRASIL-PERU
(LORETO - AMAZONAS)

(MAPA AVULSO)
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ANEXO 5 - MAPA 8: 12ª RODADA DE LICITAÇÕES DA ANP: BLOCOS OFERECIDOS NA BACIA DO ACRE-MADRE DE DIOS
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ANEXO 6 - FOTOS

Foto 1: Remate de Males, início do século XX. (Acervo CTI)

Foto 2: Lanchas a vapor. Uma delas, de nome "Carolina", foi identificada por um velho Marubo
como sendo a mesma que abastecia barracões no vale do Javari. (Acervo CTI)
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Foto 3: Homem matis recebe cachorro de funcionários da Funai durante processo de "atração",
no rio Ituí. (Fonte: Informativo Funai, nº 14, setembro 1975)

Foto 4: Cidade de Islândia (Peru), no baixo Javari. Os galpões mais à direita são da serraria
Forestal Yavarí S. A., a maior da região. Foto: Hilton S. Nascimento, 2006. (Acervo CTI)
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Foto 5: Balsa com toras de madeira no baixo Javari. Foto: Conrado R. Octavio, 2013. (Acervo
CTI)

Foto 6: Toras de madeira no baixo Javari. Foto: Rieli Franciscato, início da década de 2000.
(Acervo CTI)
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Foto 7: Acampamento da Petrobrás no rio Itaquaí, na
década de 1980. Foto: André Vilas Boas. (Fonte: CEDI)

Foto 8: Sonda da Petrobrás no rio Jandiatuba, na década de 1980. (Fonte: CEDI)
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Fotos 9, 10, 11 e 12: Vestígios deixados pela
Petrobrás em área de poço perfurado na década
de 1980 na bacia do Jandiatuba, em território de
índios isolados no interior da TI Vale do Javari.
(Fotos:
Fabrício
Amorim,
Arquivo
CGIIRC/Funai, 2010)

Foto 13: Petroleiros a serviço da empresa Pacific Rubiales se preparam para
iniciar os trabalhos de prospecção sísmica no lote 135. Foto: Hilton S.
Nascimento, 2012. (Arquivo CTI)
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Foto 14: Lideranças matsés durante a IV Reunião Binacional Matsés Brasil-Peru, na aldeia
Lobo, rio Jaquirana, TI Vale do Javari. Foto: Lucas Bonolo, 2013. (Arquivo CTI)

Foto 15: Isolados do rio Quixito (conhecidos regionalmente como "Mayá"), fotografados durante
contato fortuito com a Funai em 1978. Foto: Sydney Possuelo. (Fonte: CEDI)
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Outras fotos

Acampamento da terceira comissão de demarcação de limites Brasil-Peru na
margem do alto Javari. (Fonte: Revista Renascença, ano 1, n. 10, 1904)

Acampamento de N. S. da Glória na nascente do Jaquirana, terceira comissão de
demarcação de limites Brasil-Peru. (Fonte: Revista Renascença, ano 1, n. 10, 1904)

xiii

Cachoeira Campos Salles, nascente do Jaquirana, fotografada em expedição da terceira
comissão de demarcação de limites Brasil-Peru. (Fonte: Revista Renascença, ano 1, n. 10, 1904)

xiv

Vista aérea da base da Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari/Funai na confluência
dos rios Ituí (de água mais escura) e Itaquaí em 2011. (Fonte: Arquivo CGIIRC/Funai)

Terra Indígena Vale do Javari. Foto: Peetsaa, 2011. (Arquivo CGIIRC/Funai).

xv

Homens korubo fotografados por funcionários da Funai nas margens do rio Itaquaí, na década
de 1970. Até 1996 todas as tentativas de contato por parte da Funai fracassaram. (Fonte:
Informativo Funai nº 14, setembro de 1975)

Homem matis observa de sua canoa com um grupo de Korubo isolados que "saiu" na margem
direita do Ituí em 2005. Foto: Conrado R. Octavio. (Arquivo CTI)
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Canoa marubo no alto rio Ituí. Foto: Conrado R. Octavio, 2008.

Beira da cidade de Atalaia do Norte. Foto: Conrado R. Octavio, 2008.
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Encontro do Povo Kanamari no médio Juruá, que reuniu pessoas de 26 aldeias
das terras indígenas Vale do Javari, Mawetek e Kanamari do Rio Juruá em 2014.
Foto: Pollyana Mendonça. (Arquivo CTI)

Maloca de isolados na bacia do Itaquaí. Foto: Peetsa, 2011. (Arquivo CGIIRC/Funai)

xviii

