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Os ribeirinhos do Purus dizem que seu 
rio é como uma cobra na areia quente e em 
desespero para seguir em frente: faz curvas 
abertas e fechadas por cima da terra. 
Nessas curvas, em seus imensos lagos, 
moram famílias inúmeras que vivem do 
manejo de recursos naturais. Submetidos 
há gerações à dura exploração de patrões 
de vários tipos, as lutas sociais no Purus 
não são recentes. Foi durante o primeiro 
ciclo da borracha, ainda no século XIX, que 
se intensifi cou o processo de incorporação 
da região aos mercados nacionais e 
internacionais. Isso ocorreu a um custo 
incalculável em termos de sofrimento, 
violência e perdas de vidas humanas, 
tanto do lado das nações indígenas quanto 
da parte dos trabalhadores extrativistas, 
migrantes nordestinos em sua maioria. Foi 
olhando para essa história, e para o seu 
lugar nela, que as comunidades ribeirinhas 
do Médio Purus, entre as cidades de 
Pauini e Lábrea, no Estado do Amazonas, 
decidiram romper seu isolamento e sair 
em busca de seus direitos territoriais e de 
sua cidadania. Foi lutando para encontrar o 
seu lugar em meio aos inúmeros confl itos 
que as lideranças comunitárias do Médio 
Purus se apegaram a uma proposta 
nascida no seio do movimento social da 
Amazônia ocidental: a criação de Reservas 
Extrativistas (RESEX) como forma de 
garantir os direitos territoriais e ambientais 
das comunidades extrativistas. Para fazer 
valer seus direitos, essas populações 
organizaram-se em associações, 
costuraram valiosas parcerias com 
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Realização
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movimentos sociais e tradicionais organizações 
de apoio e assessoria, aprenderam a lidar com o 
Estado, e, principalmente, perderam o medo de 
seus antigos patrões.

É esta a história que esta publicação deseja 
contar.

Quem aqui vos fala são esses próprios 
atores, é sua voz que ecoa pelas páginas desta 
publicação e o papel do IEB foi apenas e tão 
somente de organizar essas falas e devolvê-
las em momentos de validação deste texto aos 
atores desta história que fi nalmente fi zeram 
seus reparos ao texto inicial. Assim, a autoria 
é coletiva, como o é esta história. O resultado 
apresentamos aqui a vocês com prazer na certeza 
de que esta história de luta dura e simplicidade 
imensas nos ensina a todos.
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A O Purus é um rio misterioso e 
lendário. Nasce no departamento 

peruano de Ucayali e corta uma 
vasta extensão de terras baixas 
na porção ocidental da Amazônia 
brasileira até desembocar no Rio 
Solimões. De curso sinuoso e águas 
barrentas carregadas de sedimentos 
andinos, foi o palco de momentos 
dramáticos no longo processo de 
ocupação não indígena da região.
Foi durante o primeiro ciclo da 
borracha, ainda no século XIX, 
que se intensifi cou o processo de 
incorporação da região aos mercados 
nacionais e internacionais. Isso 
ocorreu a um custo incalculável em 
termos de sofrimento, violência e 
perdas de vidas humanas, tanto 
do lado das nações indígenas 
quanto da parte dos trabalhadores 
extrativistas, migrantes nordestinos 
em sua maioria. A história recente 

Apresentação

do Rio Purus é também a história 
de um sistema econômico 
alicerçado na exploração desumana 
do trabalho, na escravidão por 
dívida e na concentração da 
terra e do poder político.

Foi olhando para essa história, 
e para o seu lugar nela, que as 
comunidades ribeirinhas do Médio 
Purus, entre as cidades de Pauini 
e Lábrea, no Estado do Amazonas, 
decidiram romper seu isolamento 
e sair em busca de seus direitos 
territoriais e de sua cidadania. 
Obviamente, essa é uma decisão que 
não ocorre da noite para o dia. Foram 
necessários muitos anos de discussão 
nas comunidades em um lento e 
contínuo trabalho de formação de 
lideranças e afi rmação de identidades 
cuja memória se perde no tempo.  

Foi lutando para encontrar o seu 
lugar em meio aos inúmeros confl itos 
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que as lideranças comunitárias 
do Médio Purus se apegaram a 
uma proposta nascida no seio do 
movimento social da Amazônia 
ocidental: a criação de Reservas 
Extrativistas (RESEX) como forma 
de garantir os direitos territoriais 
e ambientais das comunidades 
extrativistas. É nesse contexto 
que emerge a Associação dos 
Trabalhadores Agroextrativistas 
do Médio Purus (ATAMP) como um 
ator político regional. Mas como 
isso aconteceu? Quais foram as 
difi culdades e os dilemas do trabalho 
organizativo e da luta política até a 
conquista da Resex do Médio Purus? 

A criação ofi cial da Reserva 
Extrativista do Médio Purus foi 
recebida como uma vitória. Mas 
esta foi rapidamente percebida 
como apenas uma etapa importante 
de um processo ainda mais longo 

e difícil: a afi rmação da cidadania 
e da dignidade das famílias do 
Médio Purus, tendo como base 
a conservação da fl oresta e dos 
recursos naturais da região.

Essa publicação se propõe a fazer 
um registro da luta de comunidades 
ribeirinhas do Médio Purus pela 
afi rmação e reconhecimento dos 
seus direitos. Como o leitor poderá 
verifi car, o pano de fundo e as 
justifi cativas para essa caminhada 
são as situações de confl itos 
vivenciadas cotidianamente pelas 
famílias extrativistas da região. 
Confl itos de várias ordens: entre 
extrativistas e seus patrões, entre 
indígenas e não indígenas, entre 
instâncias diferentes dos governos 
municipal, estadual e federal.

O diferencial aqui é que o 
processo é narrado a partir dos 
pontos de vista dos próprios 
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protagonistas e não como fruto de interpretações externas ao 
contexto local e regional. Foi com esse espírito que propusemos 
ao grupo da ATAMP que ele registrasse por escrito o seu 
processo de mobilização social e política. A refl exão coletiva é 
aqui assumida como uma forma de aprendizado. O seu registro 
visa comunicar a experiência vivida e dar a conhecer as lições 
apreendidas ao longo da caminhada. Feito de dentro para fora, 
esse esforço de sistematização também visa consolidar a inserção 
política do grupo no contexto do município de Lábrea e da 
Amazônia brasileira.

A sistematização dessa experiência buscou, em primeiro 
lugar, facilitar a refl exão crítica sobre o processo vivido como 
forma de produzir conhecimento sobre esse mesmo processo. 
Nesse sentido, o conhecimento resultante surge do próprio grupo 
social e da sua interação com atores externos e não de centros 
de ensino e pesquisa especializados. A abordagem tem origem 
nos trabalhos de educação popular, tendo em Paulo Freire e em 
Holiday suas principais referências.

A participação ativa das pessoas na sistematização 
de sua própria experiência é uma das premissas que se 
procurou respeitar neste trabalho. O resgate da experiência 
e ordenamento das informações envolveu a realização de 
reuniões com lideranças da ATAMP e entrevistas individuais 
com colaboradores que participaram da experiência em 
diferentes momentos e situações.
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Os passos metodológicos adotados envolveram basicamente: 
i) o resgate da situação inicial vivida pelo grupo de famílias do 
Médio Purus antes da criação da ATAMP e da Reserva Extrativista; 
ii) descrição e análise crítica do processo vivido por parte dos 
próprios participantes na experiência; iii) identifi cação e registro 
das principais lições aprendidas ao longo do processo.

Os relatos orais e o registro das discussões coletivas 
foram organizados na forma de um documento base. Este foi 
submetido a uma leitura crítica por parte do grupo de lideranças 
da ATAMP para, só então, ser validado como o produto fi nal da 
sistematização da experiência. A organização da publicação foi, 
portanto, uma produção coletiva e não autoral. Os trabalhos 
foram realizados entre os meses de janeiro e julho de 2011.

A experiência é generosa em termos de lições aprendidas, 
não apenas em relação do grupo da ATAMP mas também para o 
conjunto de instituições com as quais ela se relaciona. É difícil 
para o leitor não se sentir pequeno diante de um processo tão rico 
e tão intensamente vivido pelas pessoas que dele participam. 
Ele chega até nós como um convite à refl exão extremamente 
motivador para todos aqueles (as) que atuam na promoção da 
organização social dos povos da Amazônia.

 Josinaldo Aleixo e Ailton Dias
 Brasília, outubro de 2011.
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Caminhos e descaminhos do 
desenvolvimento de Lábrea e Pauini – 
contexto histórico

A compreensão da necessidade e da relevância da 
Reserva Extrativista (Resex) do Médio Purus só pode 

ser alcançada a partir de um olhar sobre a história da região 
onde se localiza esse projeto. Por isso, percorreremos 
aqui importantes registros históricos que antecederam e 
sucederam a criação dos municípios de Lábrea e Pauini, 
no sudoeste do estado do Amazonas. São as virtudes e as 
debilidades de seu território e de seu desenvolvimento, 
olhadas ao longo do tempo, que dão sentido à luta pela 
conquista e pela consolidação da Resex do Médio Purus.  

 

Resex do Médio Purus.
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RESEX MÉDIO PURUS 
 Área: 604.290 km², abrangendo 97 comunidades, 
presentes tanto em área de várzea como em terra fi rme.  

Lábrea

A ocupação do atual território de Lábrea data da segunda 
metade do século XIX, por volta do ano 1870. A fundação 
ofi cial da cidade é de 14 de maio de 1881. A Igreja Católica 
estabeleceu sua primeira missão na foz do Rio Ituxi, 
nomeando-a de Nossa Senhora de Nazaré do Rio Ituxi.

#
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No momento de sua criação, o município de Lábrea foi 
um desmembramento de Manaus. Seus limites iam desde 
a boca do Rio Abufari até a Bolívia. Inicialmente, seu 
fundador, o cearense Coronel Antônio Rodrigues Pereira 
Labre, idealizou a cidade na localidade denominada Terra 
Firme do Amaciary. Posteriormente, ela foi assentada no 
local atual, à margem direita do Rio Purus.

O Vale do Purus tem uma longa história de ocupação 
indígena antes da chegada dos colonizadores. Ali são 
encontradas nações indígenas como os Apurinã, Paumari, 
Zuruahá, Jamamadi, Deni, entre outras. Esses povos 
foram duramente combatidos durante a expansão do 
extrativismo iniciada por volta de 1840.

Resex do Médio Purus.
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O Baixo e o Médio Purus assistiram a uma onda 
inicial de exploração dos produtos da fl oresta, 
chamados de “drogas do sertão”, entre os séculos 
XVII e XVIII, nos quais produtos como cacau, 
salsaparrilha e canela eram extraídos da fl oresta por 
indígenas e exportados para a Europa. 

A fundação de Lábrea foi resultado direto 
da expansão da produção de borracha. A 
industrialização da Europa e dos Estados 
Unidos, a invenção do processo de vulcanização 
(aproveitamento industrial do látex) e o crescimento 
da demanda por borracha na segunda metade do 
século XIX causaram uma verdadeira corrida pela 
borracha extraída das seringueiras da Amazônia, 
abrindo novas vias de extração e comercialização no 
Vale do rio Purus.

O Coronel Labre estabeleceu-se na região com 
uma leva de migrantes nordestinos, começando 
a exploração do látex. A área logo se tornou uma 
importante porta de entrada para as fl orestas ricas 
em seringueiras que se estendiam até o Acre.

A fi gura predominante na região de Lábrea 
neste período, e durante décadas seguintes, é a do 
seringalista conhecido como coronel de barranco 
ou patrão.

A decadência da economia da borracha trouxe 
às comunidades extrativistas novos problemas. 
Fez avançar, a partir dos anos 70, a fronteira do 
desmatamento desde Rondônia e Acre, trazendo 
consigo a grilagem de terras, o desmatamento, 
as queimadas, a abertura de estradas ilegais, a 
exploração madeireira e a expulsão das populações 
ribeirinhas ali residentes para instalação de fazendas 
de gado, entre outras mazelas.
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Município de Lábrea
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Localização

Situado na parte sul do estado do Amazonas, nas divisas com 
Rondônia e Acre, a 702 km de Manaus.
Como chegar

Desde Manaus, leva-se cerca de duas horas e trinta minutos de avião ou 
dois dias e meio de barco.  
Área

68.234 km². Possui 11 terras indígenas homologadas.
População

37.701 habitantes, sendo 13.494 em área rural e 24.207 em área urbana 
(Fonte: IBGE, 2010).
IDH-M

No ano 2000, seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
era de 0,598 (Fonte: Pnud, 2000).
Economia

Localizado às margens do rio Purus e atravessado por vários de seus afl uentes, 
tais como o Ituxi, Punicici e Siriquiqui, o município tem nos rios a força de sua 
economia, por meio da produção agroextrativista, da pesca e da agricultura de 
pequena escala. Na porção sul do município se destaca a pecuária.
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Pauini

Os habitantes originais dessa região foram indígenas 
Apurinãs, Canamaris, Jamamadis e Kulinas. As primeiras 
explorações ao longo do rio Purus datam de meados do 
século XIX. Nessa época, João da Cunha Correa, chamado 
de “João Cametá”, viajou durante dias pelo rio. Em 1854, 
funda-se o primeiro núcleo populacional às margens 
do Purus, a Missão de São Luis Gonzaga, onde Frei 
Pedro Coriana une os índios Mura, Caunicis, Mamurus, 
Jamamadi, Purupurus e outros.

Em 1869, começaram a chegar os primeiros 
nordestinos ao Purus. Em 1878, João Gabriel de Carvalho 
e Melo desembarca com companheiros no local onde é 
hoje a cidade de Boca do Acre. O município de mesmo 
nome é criado em 1881, englobando uma vasta extensão 
de terras que hoje correspondem aos municípios de 
Boca do Acre, Pauini, Lábrea e Canutama.

A região onde hoje é Pauini era, então, conhecida 
como Terruã, de propriedade de Manoel Ricardo da Silva. 
Aos poucos, essas terras foram vendidas pelos familiares 
de Manoel até que, em 1949, parte delas foi doada por 
dona Maria da Glória Gomes aos frades agostinianos 
recoletos para a instalação de uma paróquia.

Os nordestinos que vieram para a lida da seringa 
começaram a chegar após a Segunda Guerra Mundial, 
estabelecendo-se e misturando-se aos indígenas e 
não indígenas que ali moravam há gerações. Diversos 
confl itos entre indígenas e não indígenas emergiram 
na região e, nesses embates, muitas aldeias foram 
completamente destruídas.

Em 1949, uma capela é construída pelos frades 
agostinianos recoletos no local chamado de Nova Hipona 
do Terruahã. Em dezembro de 1955, Terruã foi elevada à 
categoria de município com o nome de Pauini.

16



17Memorial da Luta pela Reserva Extrativista do Médio Purus em Lábrea-AM



Município de Pauini
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Localização

Situado na parte sul do estado do Amazonas, nas divisas com Rondônia e Acre, 
915 km ao sul de Manaus – em linha reta – e a 2115 km por via fl uvial.
Como chegar

Via aérea ou fl uvial.  
Área

43.447 km². Divide-se entre os distritos de Purus de Cima, Rio Pauini e Purus 
de Baixo, pelos quais se espalham cerca de 67 comunidades rurais. Possui seis 
terras indígenas homologadas.
População

18.292 habitantes. 
(Fonte: IBGE-Cidades) 
IDH-M

No ano 2000, seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal era de 0,532.  
(Fonte: Pnud).
Economia

localizado às margens do rio Purus e atravessado por vários de seus afl uentes, 
tais como o Pauini, Inauini, Peneri, Igarapé Tacaquiri e o Teuni, vem dos rios 
a força de sua economia, com a produção agroextrativista da pesca e da 
agricultura de pequena escala.
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC  
Espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com 
características naturais relevantes, que têm a função de assegurar 
a representatividade de amostras signifi cativas e ecologicamente 
viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território 
nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico 
existente. Dividem-se em Unidades de Proteção Integral e Unidades de 
Uso Sustentável.

Fonte: Ministério do Meio Ambiente.

A riqueza da biodiversidade de Pauini é imensa. 
Nos rios, encontram-se peixes como tambaqui, 
tucunaré, cara-açu, pescada, pirapitinga, matrinchã, 
dourado, fi lhote, surubim, mandi, pacu, piau, sardinha, 
branquinha, piranha, acari-bodó, entre outros. Porém, 
já se nota a escassez dos peixes, fruto da intensa 
pressão predatória.

Na rica fl oresta, há espécies arbóreas como a virola, 
angelim, cupiuba, amarelão, jitó, itaúba, copaíba, 
mulateiro e aquariquara. A agricultura de subsistência, 
feita em terras de várzea, é a prática comum, por isso 
não se registram grandes índices de produção. Há 
aqueles que plantam em maior escala. Porém, devido 
ao plantio e à colheita serem feitos de maneira manual 
e rudimentar, associados à visão de manutenção da 
fl oresta, evita-se plantar em maiores extensões.

Devido às pressões sobre a fl oresta feitas por 
madeireiros bem organizados, várias espécies estão 
em processo de extinção. Por isso, Unidades de 
Conservação (UCs) foram decretadas no município: a 
Floresta Nacional (Flona) do Purus (256 mil hectares 
em 06/88) e a Flona Mapiá-Inauini (311 mil hectares 
em 08/89). A Lei Orgânica Municipal criou a Área de 
Proteção Ambiental do Igarapé Bom Jesus. Há também 
vários tabuleiros, na praia do Botafoguinho, Ajuricaba e 
Quissiã, para a reprodução de quelônios, existentes há 
vários anos.
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Na dinâmica da preservação ambiental e do 
resguardo dos direitos das comunidades indígenas 
remanescentes, foram criadas, em Pauini, as terras 
indígenas: Água Preta/Inari, Catipari/Mamoriá, 
Guajahã, Peneri/Tacaqui, Seruini/Marienê e Tumiã 
(Apurinã) e Camadeni (Jamamadi).

Em julho de 2010, o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) divulgou um relatório acusando uma elevação 
da taxa de desmatamento no Amazonas de 8% no 
período de 2009 a 2010, em comparação a 2008-2009, 
sendo que Pauini fi cou entre os 11 municípios de maior 
aumento das taxas de desmatamento.
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Os “poderosos”

Há 30 anos, o Médio Purus era uma região 
sem assistência dos governos e sem acesso 
às políticas públicas mais básicas. As 
comunidades, dos mais diversos tamanhos, 
se espalhavam ao longo do rio Purus e de 
seus afl uentes, dentro dos municípios de 
Pauini e Lábrea. A educação era precária, não 
existiam professores. No interior, eram os 
mais velhos que sabiam mais e ensinavam 
os mais novos a ler e a escrever. O serviço 
de saúde praticamente inexistia e quando 
alguém adoecia era tratado com remédios do 
mato ou penava horas ou dias para chegar 
às cidades de Lábrea ou Pauini. Indígenas e 
não indígenas alternavam uma convivência 
ora pacífi ca, ora confl ituosa. Desse contexto 
de comunidades isoladas e desassistidas, 
aproveitavam-se os “poderosos”.

RENDA 
Parte dos produtos retirados da 
fl oresta, que deveria ser repassado 
aos patrões pelas famílias, em troca 
do direito de permanecer no local. 
Os valores variavam entre 30, 50 ou 
até 75% da produção.

Seringueira
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Patrão
Entre os “poderosos”, fi gura o 
patrão, sujeito de altas posições na 
sociedade, de grande infl uência e 
poder político, capaz de controlar a 
produção e a circulação de produtos 
da fl oresta, até mesmo as peles de 
animais como onça, gato, caititu, 
queixada, lontra, veado, ariranha 
e jacaré. Ele, por se dizer dono dos 
castanhais e seringais, detentores de 
terras e rios, obrigava a população 
ribeirinha a pagar-lhe a renda.

Nos barracões na beira dos rios, o 
poder do patrão fi cava mais evidente. 
Os barracões, habitualmente 
situados na foz de um afl uente a 
ser explorado, eram entrepostos 
controlados e abastecidos por eles; 

COLOCAÇÕES 
 o conjunto da casa, roçado e estradas de seringa utilizado pelo 

seringueiro e família . 
Silva, 2002, p. 112

era onde os seringueiros retiravam 
as ferramentas de trabalho e 
as mercadorias de primeira 
necessidade para a sobrevivência de 
suas famílias nas colocações. Como 
os preços das mercadorias eram 
sempre muito altos, a produção dos 
seringueiros era insufi ciente para 
pagar a dívida contraída. Criava-se 
assim um regime de escravidão por 
dívida que fi cou também conhecido 
como “sistema de aviamento”, 
que até hoje submete moradores 
daquela região. 

A seringa, extraída por todas 
as comunidades, era o produto 
mais procurado. Em seguida estava 
o óleo de copaíba. A castanha, o 
óleo de andiroba e a madeira em 
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AVIAMENTO

 Aviamento é um termo cunhado na Amazônia; 

é um sistema de adiantamento de mercadorias 

a crédito (...) no sistema de aviamento, o 

comerciante (ou aviador) adianta bens de consumo 

e alguns instrumentos de trabalho do produtor, 

este restitui a dívida contraída com produtos 

extrativos e agrícolas.  
Mikal Aramburu.  Aviamento, modernidade e 
pós-modernidade no interior amazônico, Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, 25:82-99.

tora também eram explorados. Além disso, havia a agricultura com 
o cultivo da banana, melancia, cacau e até tabaco que, em geral, 
serviam mais para o consumo das famílias.

O começo do sistema de patronagem e aviamento se perde 
no passado da Amazônia e ninguém sabe dizer ao certo quem 
foi o primeiro patrão. Mas é certo que foram muitos. Na lista dos 
ribeirinhos de hoje, estão Augusto Bandeira, Nilo Xavier, Dico Lima, 
Zozô, Gilberto Sampaio, Plínio Paiva e Mundico Santana, “coronel” 
Umbelino Bezerra, Valdemiro Maciel, Leopoldo Gadelha, Álvaro 
Sansão, Chico Barros, Lauro Saraiva e Pedro Noronha de Agripino.

Por vezes, a exploração das comunidades também é atribuída 
a coronéis de barranco ou a arrendatários do rio, fi guras que, na 
prática, se confundem com os patrões. 

ARRENDATÁRIO DO RIO 
Figura que se apresentava aos ribeirinhos como alguém que havia 
arrendado o rio de determinado patrão ou coronel.
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HISTORIAS DOS CORONÉIS DE BARRANCO  

Diferencia-se do patrão, em geral, pela violência. Considera-
se detentor do mando de vida e morte da população. Os 
patrões esbanjavam poder até em situações banais. Na 
comunidade de Igualdade, por exemplo, uma família de 
ribeirinhos reclamava que não podia colher a banana 
que frutifi cava em frente de sua casa por ordem do 
patrão. Na Vila Limeira, o patrão proibiu os moradores 
de cultivar “planta de raiz” como a mandioca. O “dono” 
do seringal Estação, um dos grandes devastadores da 
fl oresta, entrou certa vez com um interdito proibitório, 
coagindo os moradores da comunidade que usassem os 
recursos naturais, sob pena de prisão. Chegou ao ponto 
de cogitar derrubar a capela da comunidade em represália. 
Na comunidade de Bananal, o patrão mandou derrubar a 
casa de um ribeirinho com o qual havia se desentendido. 
O “Coronel” Umbelino Bezerra do seringal Meteripuá 
dominou as barrancas do Purus a meio caminho de Pauini 
por anos. Certa vez, fl agrou um ribeirinho vendendo 
borracha para outro comerciante e mandou tocar fogo na 
carga do ribeirinho. Os mais antigos dão conta de surras, 
assassinatos e expulsão de famílias inteiras da região.

Ze Maria segura corrente utilizada pelos coronéis 
para amarrar os seringueiros ao tronco.
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Regatão

Além do sistema de aviamento, havia também a dependência 
dos regatões, o outro canal possível de comercialização dos 
produtos e de aquisição de bens de primeira necessidade. Os 
regatões eram comerciantes equipados com embarcações, muitas 
vezes pertencentes aos patrões, que subiam e desciam os rios 
vendendo os produtos necessários à vida das famílias e obtendo 
em troca a produção de cada família.
Sendo as comunidades do Médio Purus muito isoladas, o custo de 
ir à cidade comprar as mercadorias necessárias era alto para os 
ribeirinhos. Para piorar, as mercadorias vendidas pelos regatões 
eram muito mais caras.

O regatão até dava a possibilidade de a família receber pelos 
seus produtos em dinheiro; porém, a necessidade das famílias as 
fazia trocar o que produziam por mercadorias como café, açúcar, 
querosene, munição, feĳ ão, farinha, óleo e etc. Desta forma, o 
saldo devedor do seringueiro só crescia, pois sua produção não 
era o bastante para saldar a dívida anterior. Assim, as famílias 
viam-se prisioneiras de uma espécie de escravidão por dívida.

Resex do Médio Purus
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Dos con litos à organização 

A enorme quantidade de espécies de árvores de 
alto valor comercial, a abundância de peixes 

em rios e lagos e toda a riqueza de recursos naturais 
com procura e valor comercial crescentes da região 
do Médio Purus são, ao mesmo tempo, motivo de 
alegria e de tristeza para a população local.

Os recursos existentes na fl oresta e nos rios – que 
proveem o sustento e permitem o incremento da qualidade 
de vida dos ribeirinhos – são os mesmos que atiçam a 
exploração dos “poderosos”, a cobiça de forasteiros e até 
mesmo os confl itos entre comunidades irmãs, quando estas 
estão desarticuladas.

Pesca 
O pescado, por exemplo, é um dos recursos mais disputados 
no Médio Purus. Ao longo dos anos 1990, pescadores 
comerciais oriundos da cidade de Lábrea, de Manaus, de 
Boca do Acre e de diversas outras cidades, sobretudo do 
Amazonas e de Rondônia, acirraram a disputa por peixes na 
região. Desrespeitando a época do defeso e utilizando-se 
de toda sorte de ilegalidades, como o capa saco na boca 
dos igarapés e rios, os pescadores comerciais são o elo 
mais forte da cadeia que devasta rios e lagos e os principais 
responsáveis pela atual escassez do pescado.

Na disputa pelos peixes, pescadores artesanais das 
redondezas e ribeirinhos locais também têm sua parcela de 
contribuição para com a escassez, sobretudo, quando estão 
submissos ao forte esquema dos atravessadores. Estes 
lhes fornecem gelo, buscam os peixes na comunidade ou os 
recebem em seus caminhões encostados no porto e na Praça 
de Lábrea, comprando a mercadoria a preço vil.
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ÉPOCA DE DEFESO
“Defeso” é o período em que as autoridades proíbem a pesca, a 
captura, o aprisionamento e a comercialização de espécies como 
camarão, siri e lagosta. Assim o fazem para garantir a perpetuação 
dessas espécies. O termo “defeso” quer dizer “proibido”.

CAPA SACO 
Tipo de armadilha para capturar quelônios. É como um funil armado na 
beira dos rios, na correnteza. O quelônio entra no capa saco e fi ca preso.

Resex do Médio Purus.
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Madeira
As comunidades do Médio Purus tradicionalmente exploraram a madeira 
para construção de barcos e moradias, sendo a venda para o mercado quase 
inexistente. Entretanto, a decadência da economia da borracha, a escassez 
do pescado e a agricultura familiar enfraquecida abriram as portas para o 
crescimento da exploração madeireira. Ao longo da década de 1990, vários 
atores econômicos penetraram a fl oresta para retirar diretamente a madeira ou 
comprá-la dos moradores que buscavam alternativas de renda.

Como consequência a fl oresta foi sendo cada vez mais derrubada, espécies 
importantes como a sumaúma, copaíba, jacareúba, virola e outros praticamente 
desapareceram e a grilagem ganhou espaço – ainda que de maneira menos 
intensa, se comparada a outras regiões amazônicas.

DERRUBADA

 Os madeireiros entravam de maneira irregular 

e, depois que começou a motosserra funcionando, 

eles não tinham consciência do que podia causar 

esse ‘trabalho’ tão intenso que eles estavam 

fazendo. Aí começamos a nos preocupar porque 

tínhamos madeira de lei, madeira vermelha, que 

hoje está praticamente extinta.  

Seu Odali Lima, comunidade de Boca do Ituxi

GRILAGEM 
É a ocupação irregular de terras, a partir de fraude e falsifi cação de 
títulos de propriedade. O termo tem origem no antigo artifício de se 
colocar documentos novos em uma caixa com grilos, fazendo com que 
os papéis fi cassem amarelados (em função dos dejetos dos insetos) e 
roídos, conferindo-lhes, assim, aspecto mais antigo, semelhante a um 
documento original. A grilagem é um dos mais poderosos instrumentos 
de domínio e concentração fundiária no meio rural brasileiro.

Fonte: Incra
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Grupo indígena Nome da Terra Indígena Município
Ano de declaração 

ou decretação

Apurinã Seruini/Marienê Lábrea/Pauini 2000

Agua Preta/Acimã Pauini 1997

Alto Sepatini Lábrea 1997

Caititu (junto os Jamamadi) Lábrea 1991

Rio Mamoriá Pauini 1997

Guajahá Pauini 1998

S. Pedro do Sepatini Lábrea 1997

Apurinã do Tumiã Lábrea 1997

Apurinã do Igarapé Mucuim Lábrea 2010

Jamamadi Camadeni Lábrea / Pauini 1997

Caititu (junto com os Apurinã) Lábrea 1991

Inauini / Teuini Pauini 1997

Jarawara/Jamamadi Lábrea 1998

Kanamanti Lábrea 1998

Jarawara 

Kanamati

Jarawara Kanamati Lábrea 1998

Juma Juma Canutama 2004

Kanamari Kanamari do Rio Juruá Pauini 1997

Katukina do 

Rio Bia

Paumari do Cunha Tapauá 1997

Paumari do Lago Paricá Tapauá 1998

Kaxarari Kaxarari Lábrea 1992

Paumari Caititu Lábrea 1991

Paumari do Cuniá Tapauá 1997

Paumari do Lago Manissuã Tapauá 2003

Paumari do Lago Paricá Tapauá 1998

Zuruahá Zuruahá Tapauá 1991
 

Terra e território
Também a partir dos anos 1990, são homologadas inúmeras terras indígenas na 
região do Médio Purus, como mostra o quadro abaixo:
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À medida que esse processo de 
conquista do direito a seus territórios 
por parte dos povos indígenas 
avançava, maiores se tornavam as 
reivindicações à Fundação Nacional 
do Índio (Funai) para a decretação de 
novas áreas.

Nesse cenário, cresceu entre os 
ribeirinhos o temor de que suas terras 
fossem destinadas à política que 
benefi ciava os indígenas. Temiam 
ser despejados sem sequer receber 
indenização. Algumas comunidades 
chegaram a mudar-se de seus locais 
originais – como, por exemplo, 
Jurucuá, São José do Catipari e São 
Clemente – por estarem dentro de 
terras indígenas decretadas.

Historicamente, nem sempre 
prevaleceu na região uma convivência 

pacífi ca entre as comunidades extrativistas e as indígenas. Algumas 
trabalhavam juntas em castanhais e moravam em terras comuns. Porém, essa 
relação piorou com o temor dos ribeirinhos e as reivindicações indígenas. 
Os bate-bocas intensifi caram-se, indígenas foram proibidos de entrar em 
castanhais e lagos e vice-versa, desconfi anças e brigas começaram a ocorrer 
na área. Alguns relatos dão conta de que assessores das comunidades 
indígenas incitavam confl itos.

PACÍFICA

 Somos 14 famílias na [comunidade] Boca do Ituxi e só tem duas 

famílias que não são indígenas, que não é do mesmo sangue, o restante 

tem sangue indígena (...) Também sentimos medo das terras indígenas, 

a decretação estava muito próxima da gente, mesmo sabendo que com 

a decretação nós continuaríamos lá por direito de família, mas não seria 

o certo porque o branco também tem direito. Olhando os dois lados, os 

indígenas já tinham sua terra, não tinha necessidade de deixar gente 

sem terra. Mas a gente sempre vai na terra indígena, trabalha junto.  

Seu Odali Lima, comunidade de Boca do Ituxi
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A organização comunitária

De diferentes formas, os confl itos citados, somados à 
exploração dos “poderosos”, motivaram as comunidades 
a se organizar em busca de uma solução defi nitiva que, 
pouco a pouco, foi se desenhando na forma de uma Resex.

A decretação de várias terras indígenas na 
região serviu de estímulo para que as comunidades 
extrativistas também buscassem assegurar os seus 
direitos territoriais. Assim, eles também estariam, ao 
menos em tese, livres dos “poderosos” que se diziam 
donos de terras, rios e lagos.

O impacto sobre a fl oresta provocado pela alta extração 
de madeira também levou os moradores a repensarem suas 
práticas e a desenvolverem maior consciência ambiental.

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) desenvolveu um 
papel importante na animação do povo do Médio Purus no 
início de sua organização.

Em 1997, a CPT regional organizou um encontro de 
ribeirinhos em Tefé que tinha como pauta a “preservação de 
lagos”. Ali se debateu a criação de UCs do tipo Resex e RDS, 
em busca da melhor forma de garantir a terra e a proteção 
das áreas de uso das comunidades. A partir dos confl itos 
relativos à pesca no Médio Purus, a CPT, por meio dos seus 
agentes locais Adelson Lima, Domingos Lopes, Quéops 
de Melo e Joedson Quintino, desenvolveu um trabalho de 
combate à pesca ilegal.

RDS
Tanto Resex como RDS são uma forma de regularização da terra que 
reconhece os direitos de quem vive nela e utiliza os seus recursos para 
sobreviver –, as comunidades tradicionais – estabelecendo regras para 
que as atividades desenvolvidas não prejudiquem os moradores e nem 
os recursos naturais. Ambas podem ser criadas pelo governo federal 
ou estadual, com o consentimento das comunidades. Mas a principal 
diferença é que, em uma Resex, os donos das terras particulares têm de 
sair mediante indenização do governo; já em uma RDS, pode haver terras 
particulares desde que isso não prejudique os moradores da Reserva.
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Em 2000, conseguiu-se por meio do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) a publicação da 
portaria de 14 de dezembro de 2002, que “fechava” 
os lagos de Lábrea para manutenção, preservação 
e procriação, tornando-os um santuário para 
reprodução dos peixes e, logo, reposição do 
estoque tão importante para as famílias que viviam 
da pesca artesanal.

Outra contribuição importante da CPT foi sua 
estratégia de organização comunitária. A CPT tinha 
como limite de atuação a comunidade de Acimã, 
próxima à foz do rio Acimã. Assim, seguiu com seu 
trabalho nas comunidades de Igualdade, Itatan, 
Cacau, Padeirinho, Acimã, Icuí e Tauaruã. Seu 
trabalho consistia em assessoria, visitas periódicas, 
encontros anuais de ribeirinhos e cursos de 
capacitação. O objetivo era a troca de experiência 
e a formação de lideranças para que as próprias 
comunidades assumissem a direção de sua luta.

COMUNITÁRIA

 Tinha uma teimosia dos 

comunitários. Eu, depois de todo 

aquele trabalho, sempre que ia 

fazer mobilização e dizia: ‘isso vai 

benefi ciar você mesmo, se você é 

pescador vai sair benefi ciado’. Aí 

me perguntavam ‘mas quando?’. 

Eu dizia ‘pensa no teu fi lho, 

pensa no teu neto, você vai ser 

benefi ciado dessa maneira’.  

Benedito Clemente, comunidade 
Jurucuá.

Não veio foto do 
sr. Benedito
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Passo a passo, a CPT foi estimulando a criação de associações 
nas barrancas do Purus, em um processo lento de conscientização. 
Várias associações dentro da atual área da Resex Médio Purus, 
podemos contar a Associação dos Produtores da Reserva 
Extrativista do Médio Purus (Apremp), fundada em dezembro 
de 2000; Associação dos Produtores Agroextrativistas José 
Gonçalves (Apac-JG), fundada em 2003; Associação dos Produtores 
Agroextrativistas da Vila do Acimã Rio Purus (Apavarp), fundada 
em 2007; e as associações das comunidades Capiã e Estação, 
ainda não formalizadas.

Equipe CPT: Queops de Melo, Joedson Quintino, Domingos Lopes e Adelson Lima.
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Além do trabalho da CPT, 
associações mais antigas também 
desempenharam um papel importante 
na formação da Resex, como é o caso 
da Apavil (Associação dos Produtores 
Agroextrativistas da Vila Limeira, fundada 
em 1997). Seu surgimento deu-se pelo 
desejo dos ribeirinhos das vilas Limeira 
e Dedé de se benefi ciarem do então 
Programa Terceiro Ciclo do governo 
estadual do Amazonas, adquirindo 
equipamentos, benefícios, assistência 
técnica e capacitações. Mas ela também 
foi muito importante para as comunidades 
vizinhas, como veremos adiante.

Encontravam-se nas margens do 
purus coordenadores de comunidades 
religiosas ou associaçoes comunitarias.
Tais associações nem sempre eram 

formalizadas, ou seja, registradas 
em cartório, mas demonstram a 
vontade de se organizar e enfrentar 
os problemas existentes naquelas 
comunidades. Quando dos debates 
para a criação da Resex e dos 
embates contra os “poderosos” 
de Lábrea, essas lideranças de 
comunidade desempenharam um 
papel muito importante.

Todo esse trabalho de 
construção do associativismo de 
base comunitária tem sua coroação 
na formação da Associação dos 
Trabalhadores Agroextrativistas do 
Médio Purus (Atamp), que congrega 
todas as outras organizações e é 
peça-chave na consolidação da 
Resex, como veremos mais à frente.
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A Resex como ideia

O rio Purus é grande, majestoso e bonito porque 
nele deságuam vários rios afl uentes e igarapés. 
A mesma coisa aconteceu com respeito à ideia 
de formar a Resex, que veio de dois afl uentes: 
um vindo da Vila Limeira e outro vindo da parte 
mais próxima à sede municipal de Lábrea, 
aonde batalhava a CPT. Estes dois processos se 
encontraram e se unifi caram numa luta comum, na 
qual todos colaboraram como atores importantes já 
sob a liderança de líderes comunitários de base.

Paisagem Médio Purus.
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Resex do Médio Purus.
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Como se deu essa caminhada?
A resistência à exploração dos patrões e o trabalho de organização 
comunitária fertilizaram o solo no qual a Resex poderia crescer. Era 
necessária a semente.

Pelo lado da Vila Limeira, um dos principais 
semeadores da ideia da Resex foi o gerente local do 
Instituto para o Desenvolvimento Agropecuário do 
Amazonas (Idam), Marildo Ximenes. Destemido e 
respeitado por seu trabalho nas comunidades, Ximenes 
colocava em discussão, durante suas andanças, a 
necessidade de se criar um mecanismo que desse 
segurança fundiária à população local.

Outra instituição semeadora foi a CPT que, como 
vimos, em 1997 começou a debater a possibilidade de 
construção de uma Resex, levando a proposta para os 
encontros de ribeirinhos que apoiava.

Até chegarem à proposta da Resex, as 
comunidades, sob liderança da Vila Limeira, 
tentaram outros caminhos para garantir seus 
direitos. A primeira hipótese levantada foi criar um 
assentamento por meio do Incra. Acreditava-se que 
esse caminho seria mais fácil e rápido. 

Porém, as conversas com o Incra não prosperaram. 
A razão para isso era que, na época, parte da área 
pleiteada para a criação do assentamento era o seringal 
Meteripuá, uma área titulada. O Incra, então, alegou 
ser cara a sua desapropriação, parando o processo e 
obrigando as organizações a procurarem alternativa.

A opção fi nal pela Resex ocorreu após um encontro 
de entidades envolvidas na luta das populações 
tradicionais da Amazônia, como o Conselho Nacional 
dos Seringueiros, hoje Conselho Nacional das 
Populações Tradicionais (CNS) e a Coordenação de 
Agroextrativismo do MMA. Nesse encontro, realizado 
em 2000, as lideranças de Vila Limeira (Apavil) ouviram 
das autoridades que somente uma Resex daria a 
segurança e impediria a destruição do meio ambiente, 
como queriam os ribeirinhos. Sendo essa possibilidade 
ali discutida e esclarecida, ela passou a contar com a 
adesão das lideranças locais.

39Memorial da Luta pela Reserva Extrativista do Médio Purus em Lábrea-AM



A equipe da CPT, tendo como base o seu trabalho 
de preservação de lagos, realizou na mesma época um 
encontro de ribeirinhos onde a proposta de criação de 
uma Resex foi novamente colocada e discutida. Essa 
proposta mobilizou a entidade para o trabalho político 
de discussão da Resex como forma de avançar no 
trabalho que já vinha sendo feito com relativo sucesso.

Com a CPT avançando em uma frente e as lideranças 
da Apavil avançando em outra, os dois processos se 
encontraram. A partir dessa unifi cação, foram realizadas 
várias atividades em diversas comunidades para 
divulgar e debater a ideia da Resex: visitas, ofi cinas, 
cursos, reuniões e capacitações. Logo, o assunto tornou-
se o mais falado em todas as comunidades, que se 
conscientizavam dos problemas comuns e viam com 
esperança e motivação a proposta da Resex.

Resistência
Entretanto, no início da caminhada, a desconfi ança por 
parte dos ribeirinhos perdurou. Na maioria dos casos, 
ela se ancorava na desinformação. Não sabiam o que 
era uma Resex, desconfi avam que ela prejudicaria 
seu modo de vida ou, então, eram vítimas dos boatos, 
calúnias e discórdias promovidos pelos “poderosos” 
interessados em desarticular a luta pela Resex.

A possibilidade da perda dos castanhais e da 
renda paga pelos ribeirinhos atiçou o ódio das elites 
locais, forjando uma aliança entre políticos, patrões, 
fazendeiros e grileiros contra as lideranças do Médio 
Purus e também do Rio Ituxi, que lutavam pela criação 
de outra Resex na mesma época.

Com mais dinheiro, os inimigos da Resex eram mais 
rápidos. Enquanto as lideranças e as organizações de 
apoio tinham poucos recursos e muitas difi culdades 
para irem às comunidades, seus adversários 
estavam lá sempre, chegando a conquistar algumas 
lideranças. Sob o pretexto de que “as reservas 
travam o desenvolvimento”, diziam que os ribeirinhos 
empobreceriam, que suas famílias morreriam de 
fome, que seriam proibidos de plantar e caçar. Haveria 
escassez de mercadoria porque o regatão não iria mais 
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até lá e os ribeirinhos não colocariam mais sua produção 
no mercado já que dependiam dos patrões para isto.

Com muito trabalho e com a ajuda direta de 
entidades como a CPT, o CNS e o Grupo de Trabalho 
Amazônico (GTA), essa realidade foi superada e, no fi m 
das contas, 97 comunidades foram agregadas à Resex, 
como veremos adiante.

A associação-mãe – Atamp

Como já exposto, a luta pela Resex das populações do 
Rio Ituxi e do Médio Purus foram contemporâneas, o 
que fez as duas populações caminharem como aliadas 
ao longo do processo, enfrentando basicamente os 
mesmos problemas e inimigos. Os moradores do 
Ituxi chegaram primeiro a uma organização mais 
forte, com a fundação da Associação dos Produtores 
Agroextrativistas da Assembleia de Deus do Rio Ituxi 
(Apadrit), em 1997. Já o povo do Purus fundou sua 
associação-mãe bem depois.

No mês de agosto de 2000, a Apavat e a Apavil 
enviaram carta ao MMA pedindo informações sobre os 
passos necessários para a criação da Resex do Médio 
Purus. O ministério respondeu a carta encaminhando 
as associações para o Centro Nacional de Populações 
Tradicionais (CNPT/Ibama). Em setembro do mesmo ano, 
a Apadrit deu entrada, por meio deste órgão, no pedido 
de criação de uma UC na região do Ituxi. A partir desse 
momento, as organizações abraçaram defi nitivamente 
a luta por um instrumento que lhes desse segurança 
fundiária. 

Com a preocupação de dar maior legitimidade ao 
processo, o CNPT discutiu com a Apadrit, a Apavat e 
a Apavil a necessidade de se fundar uma associação 
que representasse o conjunto das comunidades do 
Médio Purus, que pudesse encaminhar documentos, 
acompanhar o processo e coordenar a luta em nome de 
todas as comunidades envolvidas. Foi essa a inspiração 
para a fundação, em dezembro de 2000, da Associação 
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dos Produtores da Reserva Extrativista do Médio Purus (Apremp), 
discutida num dos encontros de ribeirinhos organizados pela 
CPT. Já em sua ata de fundação a nova associação aponta a Resex 
como objetivo:

O texto se refere à Resex como “esta última” porque o modelo 
de RDS também foi analisado pela Apremp, mas rejeitado por seus 
associados.

A Apremp foi fundada, mas sua ata não foi registrada em 
cartório. O grupo da direção teve muita difi culdade e imaturidade 
para a condução do processo, e a associação terminou por se 
esvaziar.

Em abril de 2004, em um encontro entre Ibama, CPT e Apavil, 
as lideranças locais sentiram que o órgão governamental tentava 
impor o seu ritmo à criação da reserva. Por isso, surge desse 
encontro a proposta de se criar uma nova associação, mais forte e 
que pudesse trazer para si essa luta. Queriam uma associação-mãe, 
com a fi nalidade de criar a Resex, mas também como instrumento 
de conscientização da população, de referência para as associações 
comunitárias já existentes e de apoio à criação de outras.

OBJETIVO

 (...) Por entender que esta última contempla mais nossos interesses, 

da ecologia, da sociedade, ou seja, nós queremos gerir ou administrar 

nossa reserva, queremos a concessão da terra coletivamente e 

queremos produzir associadamente por meio do plano de utilização.

Ata de fundação da Apremp
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Em maio de 2004, foram feitos eventos de formação de 
lideranças em cada um dos cinco setores da futura Resex do 
Médio Purus. Esses encontros serviram para preparar a fundação 
da Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas do Médio 
Purus (Atamp). 

Finalmente, em 9 de dezembro de 2005, com apoio de 
diversas organizações, um barco recreio e muitos barcos 
pequenos trouxeram a população das áreas mais remotas da 
região para a grande assembleia realizada na Vila Limeira com o 
objetivo de fundar a Atamp e eleger sua primeira diretoria. Houve 
mais de 300 pessoas participando da assembleia!

Uma comitiva de Pauini – lideranças comunitárias, o vereador 
Jeová, a coordenadora da CPT e o STR de Pauini – compareceu 
à assembleia e solicitou a incorporação de comunidades do 
município à Resex a ser criada, o que foi votado e aprovado.

Para organizar um número tão grande de comunidades 
numa área geográfi ca tão extensa, a solução foi dividir a Atamp 
por setores, eleger representantes e contemplar, na diretoria, 
as lideranças de comunidades e de outras associações ali 
existentes. Atualmente, ela é formada pelos seguintes setores e 
comunidades:

ASSOCIAÇÃO MÃE
É aquela que representa e defende os interesses dos 
moradores de todas as comunidades que dela fazem 
parte, diferente das associações comunitárias locais, 
que abrangem uma ou mais comunidades próximas; ela 
abrange a UC como um todo. 
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Assembleia da Atamp – Resex do Médio Purus. 

Assembleia da Atamp – Resex do Médio Purus. 
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Assembleia da Atamp – Resex do Médio Purus. 

Assembleia da Atamp – Resex do Médio Purus. 
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SETOR 1

1 Cainã

2 Barranco do Bosque

3 Praia do Gado

4 Boca do Ituxi

SETOR 2

5 Cassianã

6 Praia do Bacurau

7 São Luiz do Cassianã

8 Laranjeira

9 Buraco

10 Santa Rosa

11 Capacini

SETOR 3

12 Estação

13 Bananal

14 Samaúma

15 Jurucuá

16 Vila Canísio

17 Recanto

18 Iutari

SETOR 4

19 Papuri

20 Mahaã

21 Açaizal

22 Macacoal

23 Volta do Sumaúma

24 Bom futuro

25 Providência

26 Cacuriã

27 São Paulo

SETOR 5 

28 Sitiá

29 Amparo

30 São Carlos

31 Sebastopol

32 Praia da Vitória

33 Sepatini Velho

34 Furo do Vieira

SETOR 6

35 Macambira

36 Catatiá

37 Nova Vista

38 Miracema

39 Novo Brasil 2

40 América
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SETOR 7

41 Santa Vitória 

42 Cachoeira do Hilário

43 Arudá

44 Remanso

45 Independência

46 Santa Cruz

47 Luzitânia

SETOR 8

47 Praia da Gaivota

48 Prainha

49 Várzea Grande

50 Realeza

51 Pacoval

52 Porongaba

53 São José

54 Boa União

55 Bela Rosa

56 Petrópolis

SETOR 9

57 Boca do Mamoriá

58 Boca do São Benedito

59 Praia do Teixeira

60 São João

61 São Luiz

62 Quissiã

63 Tamacuru

64 Ermida

65 Samuará (Pauini)

66 Botafoguinho (Pauini)

67 São Francisco do Rio Mamoriá

SETOR 10

68 Vila Dedé

69 Vila Limeira

70 São Sebastião (Pauini)

71 Santa Quitéria (Pauini)

72 Botafogo (Pauini)

73 Carranã (Pauini)

SETOR 11

74 Atalaia (Pauini)

75 Aniçapé (Pauini)

76 Nazareth (Pauini)

77 (Inari) Estirão do Humaitá (Pauini)

78 Humaita (Pauini)

79 São Pedro (Pauini)
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Institucionalizando a luta

A pós entrarem com o pedido de criação de uma UC junto ao CNPT, 
em setembro de 2000, os moradores do Ituxi e Médio Purus tiveram como 

marco importante de sua luta, que cada vez mais se embrenhava por dentro 
dos trâmites do governo federal, uma reunião, em 2001, envolvendo Funai, 
Incra, Idam, Apavil, Apadrit, STTR de Lábrea e Colônia de Pescadores. Ali foi 
realizado um primeiro mapeamento da área para defi nir a abrangência da Resex.

A questão era que grande parte 
das áreas do Médio Purus, do rio 
Ituxi e afl uentes eram tratadas pelos 
órgãos de governo como uma só 
Resex, a Resex de Lábrea. Para as 
organizações sociais, essa proposta 
era inviável, pois seria muito difícil 
gerir uma área tão extensa com 
comunidades tão diferentes. A partir 
da proposição dessas organizações, 
os órgãos de governo passaram 
a considerar o desmembramento 
da Resex de Lábrea e, assim, os 
estudos prosseguiram.

Porém, passaram-se anos 
sem qualquer notícia sobre a 
reivindicação, trazendo desânimo 
aos lutadores. Havia uma ordem 
de “não mexer” no processo por 
ser considerado “complicado” por 
autoridades e, assim, ele foi quase 
esquecido. Havia pressões políticas 
sobre o CNPT contra a criação das 
reservas. Para agravar o quadro, 
o CNPT não tinha pessoal técnico 
nem recursos sufi cientes para cobrir 
todas as solicitações de criação de 
UCs na região.
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Em 2004, a criação do núcleo do CNS de Lábrea, 
coordenado por Vanderleide Ferreira de Souza, 
foi um importante reforço para a luta, garantindo 
ressonância externa para a voz dos ribeirinhos. 
Outro reforço importante foi o analista ambiental 
Leonardo Pacheco que, também em 2004, assumiu 
a coordenação regional do CNPT em Manaus 
compromissado com a causa.

Assim, a luta tomou um impulso considerável. 
Neste ano, as entidades comunitárias do Médio 
Purus, junto com CPT, CNS, CNPT e Ibama, 
realizaram uma viagem ao Purus com o objetivo 
de informar as famílias a respeito do pedido de 
formação da Resex, o que causou a indignação 
dos poderosos locais, que começaram a tentar 
desmontar todo o trabalho feito com toda sorte de 
mentiras, plantando a confusão.

Em 2005, a CPT de Pauini escreve uma carta 
de apoio à reivindicação de criação da Resex “nos 
limites propostos pelos moradores”, fi nalizando 
com uma exortação à fi rmeza e perseverança.



A Prefeitura e oito vereadores da Câmara de Pauini também fi rmaram apoio. 
Em julho, a Organização dos Povos Indígenas do Médio Purus (Opimp) toma 
uma posição pública e clara.

O CNPT, em novembro, enviou um documento à presidência do Ibama 
cobrando a retomada do processo de criação das reservas solicitadas. Neste 
mesmo ano, ainda antes da conclusão dos estudos, o processo de criação da 
Resex foi fi nalmente, e ofi cialmente, desmembrado em dois: Resex do Ituxi e 
Resex do Médio Purus. Posteriormente, a reserva do Médio Purus englobou 
parte da área solicitada para a criação da reserva de Pauini por solicitação das 
próprias comunidades.

Em dezembro de 2005, como já vimos, foi fundada a Atamp.
Em 2006, nos corredores de Manaus e Brasília, as negociações entre 

o governo estadual do Amazonas e o Ibama ocorriam. O governo estadual 
apresentou proposta de criação de uma RDS na região, alegando que tais áreas 
eram propriedade sua.

Essa notícia caiu como uma bomba sobre os movimentos sociais, uma vez 
que a opção pela Resex, em detrimento da RDS, já estava consolidada. Porém, 
as organizações locais contra-atacaram e partiram para a pressão. Fizeram um 
documento ao MMA repudiando a proposta do governo estadual e reafi rmando 
a disposição de luta pela criação de UCs federais na região.

EXORTAÇÃO

 (...) Deus abençoe o povo ribeirinho e seu sonho de terra e vida 

melhor para todos e para todo o Planeta (...) 
Carta da CPT

POSIÇÃO

  (...) sendo essa reserva vizinha da área indígena Apurinã do 

Igarapé Mucuim, esperamos uma relação de paz entre nossos 

parentes e o povo ribeirinho no sentido de um fortalecimento mútuo 

contra os que utilizam os recursos naturais de forma irresponsável e 

desrespeitosa (...) 
Opimp. 
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Nesse mesmo ano, começa a ser feito o levantamento fundiário para a 
criação da Resex do Médio Purus. Os grileiros começaram a se agitar. Porém, o 
levantamento fundiário mostrou que:

Como foi verificado, a maior parte das terras existentes na área de influência 
da reserva não possui a devida regularidade comprovada, ensejando a não 
indenização por desapropriação necessária à criação da UC.

Mesmo entre aqueles imóveis que tiveram sua cadeia dominial encontrada, 
não existe certeza jurídica de que a documentação seja fidedigna, uma vez 
que alguns seringais estão relacionados pelo Incra (na CPI) sobre grilagem de 
terras no Brasil.

O relatório dá ciência de que, durante a visita dos técnicos, foi constatada a 
pressão dos latifundiários e a atuação do prefeito e dos vereadores de Lábrea, 
muitos deles proprietários ou parentes de proprietários de terras na área da 
futura Resex. Além disso, o relatório afi rma que a Justiça e o Ministério Público 
estavam ausentes ou inertes.

Resex do Médio Purus.
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De novo: nós avançamos, 
eles reagem

Pouco antes do levantamento fundiário, um 
fato importante na conjuntura nacional trouxe 
consequências diretas sobre a luta não só de Lábrea 
como de outras comunidades comprometidas com 
a conservação do meio ambiente: o assassinato da 
Irmã Dorothy Stang, no Pará, em 2005.

Esse crime chamou a atenção do mundo para 
os problemas da Amazônia e obrigou o governo 
federal a tomar atitudes a fi m de assegurar os 
direitos territoriais de populações tradicionais 
da fl oresta para combater o desmatamento e a 
degradação ambiental.

Diante do interesse do governo federal e 
estadual em reconstruir a rodovia BR 319 (Porto 
Velho – Manaus), em janeiro de 2006, a região 
do entorno da rodovia foi decretada como Área 
de Limitação Administrativa Provisória (Alap) 
319. Reunindo os Ministérios do Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Agrário, Integração Regional, 
Agricultura e Agropecuária, Ciência e Tecnologia, 
Minas e Energia e Justiça, a intenção da Alap-
319 era promover o ordenamento fundiário e a 
governança ambiental na imensa região entre 
os rios Purus e Madeira, com 22 municípios e 
15.593.714 de hectares.

O CNPT solicitou ao Ministério do Meio 
Ambiente a inclusão de mais 2 milhões de 
hectares na Alap-319 – justamente a área das 
duas Resex do município de Lábrea. Mais uma 
vez, os poderosos reagiram.



Em julho de 2006, o prefeito de Lábrea, Gean Barros, envia carta à Casa 
Civil da Presidência da República solicitando a retirada das terras de seu 
município da Alap-319:

(...) lamentamos informar que, em momento algum, na condição de prefeito 
municipal de Lábrea, Amazonas, aceitaremos, na consulta pública, envolvimento 
de áreas do município que dizem respeito ao que Vossa Excelência pretende no 
explicitado decreto presidencial em epígrafe (...)  quero (...) protestar contra todas e 
quaisquer reservas que venham a prejudicar a população carente de meu município.

No mesmo mês, o então secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do estado do Amazonas (SDS), Virgilio Viana, envia carta à então 
ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, dizendo:

 (...) entendemos que o prefeito tem razão ao questionar a validade da consulta 
em relação às UCs localizadas fora dos limites da Alap, uma vez que estas áreas 
não estavam no mapa enviado aos municípios do interior do estado (...) dessa 
forma sugiro que essas UCs sejam debatidas em audiência pública específica.

As pressões vieram por todos os lados. Em outra frente, em agosto de 
2006, a Associação dos Produtores de Grãos do Sul do Amazonas (Aprosam), 
Cooperativa de Agronegócios dos Produtores da Amazônia (Coapa), Associação 
Agropecuária Pro-terra/AM, Associação dos Produtores dos Campos da 
Esperanças (Procampos) e a Associação dos Produtores de Lábrea (Aprolabrea), 
enviam carta à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Roussef:

(...) vimos externar nossa preocupação com a discussão acerca da possibilidade 
de criação de Unidades de Conservação na região do entorno da BR-319, 
precisamente no que diz respeito às áreas localizadas nos municípios de Lábrea e 
Canutama, ao sul do estado do Amazonas (...)
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Nessa carta, os empresários do agronegócio 
solicitam que o governo recue, exigindo que as 
UCs terminem se “restringindo à Flona (Floresta 
Nacional) ‘Batata’ Tufari com abolição de qualquer 
tentativa de criar as Flonas do Iquiri, Coari e Umari.”

Um escritório de advocacia de Brasília, a soldo 
de um empresário da região do rio Ituxi, protocolou 
outro documento na Casa Civil da Presidência da 
República:

(...) que algumas Unidades de Conservação 
estavam sendo propostas para além do decreto da 
Alap, entre as quais Ituxi, que o MCT (Ministério de 
Ciência e Tecnologia), Incra e MMA (Ministério do 
Meio Ambiente) não se manifestaram a respeito 
(...) nesta fazenda (Fazenda Ituxi) existe um 
projeto em andamento de exploração sustentada 
da floresta natural. Atualmente já foi investido 
mais de 2 milhões de reais (...) uma eventual 
transformação da fazenda Ituxi em UC da BR-319 
acarretaria um prejuízo de 2 milhões de reais em 
investimentos já realizados e mais de 50 milhões 
em prejuízos futuros (...) sem falar no prejuízo 
social que acarretaria a toda região de Lábrea e 
ao próprio estado do Amazonas. Protesto contra a 
inclusão de mais de 1 milhões de hectares milhão 
de hectares em UCs na área da Alap (...)

Outros ofícios com esse caráter também foram 
enviados à SDS, ao Instituto de Terras do Estado 
do Amazonas (Iteam), ao Incra e ao Serviço de 
Patrimônio da União (SPU). Apesar de toda essa 
reação, o MMA continuou dando seguimento ao 
processo de criação das Resex.
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Comunitários constroem 
galpão para abrigar 
assembleia.
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A audiência pública

No dia 22 de julho de 2006, ocorreu uma grande 
audiência pública em Lábrea para discutir a criação 
das resex do Ituxi e Médio Purus. Ali ocorreu o primeiro 
grande embate público entre os ribeirinhos e os grupos 
políticos e econômicos contrários à proposta.

Vieram embarcações do Ituxi e do Purus trazendo 
os ribeirinhos em grande quantidade. Todas as 
organizações parceiras se mobilizaram para garantir 
ampla participação das comunidades na audiência 
pública; participaram mais de 300 pessoas das 
comunidades, além de autoridades federais, estaduais 
e municipais.

Os ribeirinhos chegaram em passeata no ginásio, 
onde foi realizada a audiência. Tomaram as cadeiras da 
frente e se misturaram com os inimigos das Resex.

CONSULTA PÚBLICA

O que os moradores da região chamam de “audiência pública” é uma 
Consulta Pública: trata-se de evento conduzido pelo governo (federal, 
estadual ou municipal) para que a sociedade civil (populações locais, 
pesquisadores, profi ssionais, empresários, entre outros) opinem 
sobre determinado assunto. No caso da criação das unidades de 
conservação, a sua realização é uma exigência legal (Decreto no 
4.320/02, que regulamenta a lei do SNUC), para permitir que a 
população se manifeste a respeito da criação, ampliação e mudança 
de categoria de UCs. As consultas requerem ampla divulgação da 
proposta a ser debatida e reuniões preliminares com as comunidades 
locais e os setores interessados. Além disso, é necessário realizar 
levantamentos técnicos junto às entidades de pesquisa. Por último, 
realizam-se as reuniões públicas locais.

Fonte: PALMIERI et al., 2005
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 (...) este povo está pedindo uma Reserva 

Extrativista (...) ano após ano nos veem no 

embate dentro deste rio, certo que precisamos 

de apoio: garantir a moradia de cada cidadão 

deste que está aqui sentando lutando, ali 

nasceu e se encontra ameaçado por uma 

catástrofe (...) todos sabem o que é uma 

Reserva Extrativista, todos!!! 

 (...) nós somos população ribeirinha, essa 

fl oresta é nossa, é de onde nós tiramos nosso 

sustento, queremos nossa Resex porque ela 

é tudo prá nós. Vai nos trazer paz, vai nos 

trazer dignidade e vai nos trazer sossego e vai 

proteger o meio ambiente... 

Seu Raimundo Nonato (“Cabo Nunes”), da Colônia de Pescadores Z-13, 
manifestou preocupação com a criação das Resex, dizendo ser necessário que 
se considerasse os pescadores que não moram na área, pois eles também eram 
pais de família e mereciam respeito. 

O que causou espanto aos ribeirinhos foi o fato de aquelas pessoas, 
que estavam ali para impedir a criação das Resex, dizerem que sua intenção 
era ajudar o povo.“Nós nunca vimos esse pessoal na vida. Como é que esse 
pessoal ajuda o povo se eles nem moram, nem tem casa na beira do rio?”, 
indagavam os ribeirinhos.

O povo fez grande pressão na audiência pública, cantando suas músicas de 
motivação e chamada para a luta.

 O grupo do Purus era mais numeroso e seus oradores foram duros na 
cobrança da decretação das Resex e na denúncia da situação em que se 
encontravam os ribeirinhos, assim como dos crimes ambientais impunes. 
Os grileiros falavam de um lado e os ribeirinhos respondiam prontamente, 
rebatendo os argumentos de seus adversários.

As falas e os depoimentos realizados no momento da audiência pública 
foram intensas e diretas. Algumas delas são aqui citadas como uma média das 
opiniões colocadas e debatidas no evento:

(Pastor Antonio Vasconcelos, presidente da Apadrit – Associação dos 
Produtores Agroextrativistas da Assembleia de Deus do Rio Ituxi, Associação-
mãe da Resex Ituxi).
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Chegada do pessoal para a assembleia da Atamp em Vila Limeira.
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Zé Maria, presidente da Atamp, defendeu com fé a criação das 
duas Resex:

 (...) defendemos a proposta de Resex porque nós todos 

queremos garantir nossa moradia. Há tantos anos moramos 

lá e somos ameaçados de, a qualquer momento, deixar 

nossa moradia e não ter pra onde ir. A Reserva Extrativista 

vem garantir a permanência de nossa moradia pro resto 

da vida, pra que não venha a acontecer que, saindo do 

campo (o ribeirinho), venha pra cidade sofrer decadência 

passando fome, [muitos] vieram do interior e hoje estão na 

cidade passando necessidade, mas com desejo de voltar 

pro interior, mas sem condições (...) por isso eu tô aqui, 

em nome da população do Médio Purus, defendendo esta 

proposta para que não venha a acontecer com nossas 

famílias, com a minha família, com a família de muitos pais 

de família que aqui estão na cidade de Lábrea sofrendo 

decadência, passando fome porque vieram lá do interior e 

por alguma consequência hoje estão aqui na cidade sem 

opção de vida, muitas delas tendo o desejo de voltar pro 

interior... 
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Em nome do “desenvolvimento”, ainda que isso signifi casse 
ir de encontro à opinião dos ribeirinhos, a prefeitura e também 
muitos vereadores se colocaram contra a proposta das Resex.

A certa altura, alguns participantes reclamaram que a 
mobilização da audiência pública não foi feita a contento, tendo 
sido eles avisados com pouca antecedência, não tendo tempo 
para estudar mais amiúde a proposta das Resex. Requeriam mais 
tempo e mais discussão para a população de Lábrea aprofundar 
e ter melhor opinião sobre a proposta. Foi o caso da juíza e do 
promotor público da cidade.

O advogado, Luis Saboia, disse que os empresários 
interessados em “investir” em Lábrea não haviam sido avisados 
da audiência e que, portanto, nem eles e nem ninguém presente 
tinham condições de propor qualquer alternativa. 

Sila Mesquita, uma das representantes do governo estadual 
do Amazonas, discursou no sentido de que os direitos e desejos 
dos movimentos sociais e das populações ribeirinhas fossem 
respeitados e asseverou a necessidade de mais tempo para a 
construção de uma discussão que satisfaça a todos.

O vice-prefeito de Lábrea, Nelson Nude, entre protestos da 
maioria dos presentes, fez sua fala demarcando a oposição dos 
grupos políticos do município à proposta das Resex:

 (...) quero cumprimentar a todos (...) e dizer que 

somos totalmente contrários à reserva extrativista 

(...) porque nós temos conhecimento de que a reserva 

extrativista ainda não deu certo nas nossas comunidades 

(...) elas vão trazer prejuízo para Lábrea, vão impedir 

nosso desenvolvimento. Por que que vai investir aqui 

se toda terra é reserva ou reserva indígena? (...) pais 

de família passam fome na cidade porque são tirados 

de suas comunidades para fazer a reserva extrativista. 

Pedimos apoio do Ministério Público para que não seja 

feita a reserva extrativista.  

Nelson Nude, vice-prefeito de Lábrea
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O prefeito de Lábrea, Gean Barros, posicionou-se publicamente 
contra a criação das Resex, dizendo que os que por elas lutavam 
não sabiam o que estavam fazendo e que a decretação das UCs 
colocava em risco as famílias de Lábrea. Arrogou-se o “defensor” 
das famílias e atacou:

 (...) não quero prejudicar alguém (...) mas eu tenho o 

direito de alertar vocês, mas eu tenho o direito de impor, como 

representante de vocês que vocês confi aram, que confi aram na 

Câmara de Vereadores, então teremos bastante cuidado porque o 

que está em jogo é o futuro de vocês (...) como vai fi car o comércio 

de Lábrea? Como vai fi car o município se não vai se poder pescar, 

caçar, tirar madeira por causa de uma reserva? (...) 

Gean Barros, prefeito de Lábrea

Para ele, a decretação das Resex iria prejudicar o futuro da região, 
atravancando ainda mais o desenvolvimento do município que já 
havia “muitas” terras indígenas homologadas. Acusou que interesses 
políticos moviam a criação das reservas, colocando a prefeitura em 
oposição ao desejo dos ribeirinhos.

A representante do CNS, Vanderleide, respondeu aos políticos 
e corrigiu o prefeito, afi rmando que as pessoas não estavam ali 
enganadas, que em Lábrea não havia nenhuma reserva e que, 
portanto, eles não podiam dizer que elas estavam atrapalhando o 
desenvolvimento do município:

 (...) Não sei onde é que existe reserva aqui 

em Lábrea que não dá certo. Só porque não tem 

nenhuma reserva decretada aqui em Lábrea, não 

sei de onde o senhor (vice-prefeito) tirou isso (...) 

eu sou fi lha de seringueiro, eu to sentindo na pele 

a necessidade do nosso povo e obrigado eu to aqui 

pra lutar com eles e seja o que Deus quiser. 

Vanderleide, representante do CNS

A audiência pública terminou com a ampla maioria dos ribeirinhos 
sentindo-se vitoriosos. Como encaminhamento foi solicitado aos 
setores que estavam presentes que enviassem ao governo federal, 
por meio do Ibama, as suas propostas relativas ao tema discutido.
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Assembleia da Atamp – Resex do Médio Purus. 

Assembleia da Atamp – Resex do Médio Purus. 

Assembleia da Atamp – Resex do 
Médio Purus. 
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Domingos e Maria 
Inês. 

Primeira diretoria da Atamp. 

Assembleia da Atamp – Resex do Médio Purus. 
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Das armadilhas e lentidão do Estado 
até a vitória!

Outra barreira a ser superada pelos lutadores foi o Projeto 
de Assentamento Florestal (PAF) Curequetê, proposto desde 
2004 pelo Incra, abarcando as terras reivindicadas para a 
Resex do Ituxi. Essa tentativa foi traduzida pelos movimentos 
sociais como mais um lance no jogo de forças políticas 
e econômicas. Com a decretação do PAF Curequetê e o 
assentamento de famílias sem ligação com a região e com a 
fl oresta, fi caria fácil para os madeireiros pilharem a madeira 
do assentamento e para os fazendeiros comprarem os lotes 
dos assentados pobres e abandonados. Nesse momento, as 
lideranças da Atamp se alinharam à Apadrit, apoiando sua 
luta contra a criação do PAF Curequetê.

Enquanto isso, outro drama se arrastava, desta vez 
dentro do governo do estado do Amazonas. O processo 
de criação das Resex dependia do envio de uma carta 
de anuência por parte da SDS. Diante do imobilismo da 
secretaria, Apadrit, CPT, MMTR, STTR/L, Atamp, Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus, Prelazia de Lábrea e Opimp 
se manifestaram, separadamente, por cartas dirigidas ao 
secretário Virgílio Vianna, entre março e abril de 2007.

No mês de junho, MMA e Ibama concluíram estudo de 
campo relativo às propostas de criação de UCs na região sul 
do Amazonas e em torno da Alap da BR-319, afi rmando:

AGILIDADE

  ... Ao cumprimentá-los cordialmente, nós, representantes da 

população indígena da região do Médio Purus, gostaríamos, por meio 

deste, de endossar o pedido das associações e movimentos sociais 

da região pela agilidade no encaminhamento da carta de anuência do 

governo estadual com vistas à criação das duas reservas extrativista 

(Ituxi e Médio Purus) no município de Lábrea. 

Carta enviada pela Opimp. 
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 O conjunto de UCs a ser implementado na área de infl uência 

da BR-319, no sul do Amazonas, representam uma oportunidade 

única de se criar um valoroso mosaico de áreas protegidas 

no alto interfl úvio Purus-Madeira, proporcionar a proteção de 

importantes atributos naturais e contribuir ao ordenamento 

territorial da região. 

Em agosto, o Ibama solicita parecer do Serviço de Patrimônio da 
União (SPU) acerca da proposta de criação das Resex e este responde 
informando que “esta secretaria não apresta óbices à instituição das 
referidas Unidades de Conservação”.

Em 28 de agosto de 2007, o governo federal cria o Instituto Chico 
Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio) como um 
desmembramento do Ibama, fi cando o novo órgão responsável 
pela gestão das UCs federais. Nessa reestruturação do Ibama, o 
escritório local do órgão foi fechado com fl agrante prejuízo à luta das 
populações tradicionais, tendo em vista a sólida aliança existente 
entre seus servidores e as populações tradicionais do município. 
Ocorreram reações por parte das lideranças comunitárias, que 
chegaram a ocupar por dois dias o escritório local do Ibama.

Percebendo as contradições pelas quais passava o governo 
federal e temerosa do bom andamento do processo de criação da 
Resex, a Atamp se manifesta pressionando por meio de carta datada 
de junho do mesmo ano:

 (    ) já foram realizados todos os estudos necessários para a 

criação das unidades, além disso, no ano passado foi realizada a 

audiência pública em Lábrea, onde todos nós ribeirinhos pudemos 

nos levantar, mais uma vez, e dizer sim à criação de nossa Reserva 

Extrativista, com a esperança de que a partir daquele momento 

pudemos mudar a nossa historia, nos livrando de nossos algozes, 

os políticos locais, os patrões de seringais e castanhais, que há 

séculos exploram gerações de nosso povo (...) viemos solicitar que 

nossa reserva seja criada o mais rápido possível. 
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No mês de fevereiro de 2008, o secretário Virgílio Viana 
reitera manifestação afi rmativa acerca da decretação das UCs 
da região de Lábrea, informando que, no caso das Resex Ituxi e 
Médio Purus, haveria permuta de terras – 1.645.577 hectares – a 
título de compensação ao governo do estado do Amazonas.

No início de 2008, o SPU dá parecer sobre a proposta de 
criação de ambas as Resex.

 (...) informamos que, por se tratar de projeto 

estratégico para contenção do desmatamento naquela 

região, esta secretaria não apresta quaisquer óbices à 

instituição das referidas unidades. 

No mês de abril, um parecer jurídico do MMA informa a 
“constitucionalidade e legalidade” para a criação das Resex 
na região.

Havia meses que organizações da Amazônia como o 
GTA, a Contag e o CNS, com apoio de ONGs como o WWF, 
estavam organizando uma caravana de diversas lideranças 
agroextrativistas de toda a Amazônia rumo à Brasília. Essa 
mobilização foi intitulada “movimento pró-Resex”, e seu 
objetivo era cobrar do governo federal a criação de um conjunto 
de UCs na região amazônica, cuja decretação estava paralisada 
em seu último estágio. A mobilização aproveitou o momento do 
“Grito da Terra Brasil”, manifestação organizada todos os anos 
pela Contag em Brasília.

Também no começo de 2008, começaram as atividades 
do Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB) em 
Lábrea, e sua primeira atividade foi um curso de formação 
de lideranças das comunidades das futuras Resex e também 
lideranças indígenas. O tema da capacitação foi a legislação 
ambiental brasileira. No último dia da capacitação, montou-se 
um plano de trabalho para retomar a luta pelas Resex e reagir 
às ofensivas de contrainformação que aconteciam nos rios. Este 
plano contemplou o apoio e organização de uma caravana de 
40 ribeirinhos do Ituxi, Médio Purus e indígenas à Brasília para 
participar do “movimento Pró-Resex” e do “Grito da Terra”.
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RDS do Rio Madeira.

Em Brasília, as lideranças ocuparam espaço político dentro 
do Congresso, nas audiências, na pressão e na busca de apoio de 
parlamentares e de membros do governo federal pela decretação de 
ambas UCs. Além disto, foram até a sede nacional do Ibama e, em 
audiência com os demais movimentos populares, aproveitaram a 
oportunidade e solicitaram ao Presidente da República que não fosse 
fechado o escritório local do Ibama em Lábrea.

Enquanto toda essa luta se travava, pressões políticas de 
toda ordem ocorriam nos bastidores – muitas vezes sem que as 
organizações de Lábrea soubessem. A ex-ministra Marina Silva 
tinha em mãos a exposição de motivos em que o MMA dizia ao 
Presidente da República que, após estudos e debates, era oportuna 
a criação da Resex do Médio Purus, assim como a proposta do 
decreto de criação da Resex.

CARTA DE MARINA SILVA 

 Exmo. Sr. Presidente da República

Tenho a honra de submeter à elevada consideração 

de Vossa Excelência a presente proposta de edição 

de decreto, na forma da minuta anexa objetivando 

a criação da Reserva Extrativista “Ituxi” com 

área aproximada de 776.940,85 ha, localizada no 

município de Lábrea, estado do Amazonas, destinada 

à conservação do bioma amazônico, tendo ainda a 

fi nalidade de atender a demanda da comunidade 

tradicional extrativista que utiliza a área....  

Em meados de 2008, ocorria um forte boato de que as duas Resex 
seriam decretadas no Dia do Meio Ambiente daquele ano. Porém, 
antes disso, no dia 08/05/2008, o Presidente Lula assinou somente 
o decreto de criação da Reserva Extrativista Médio Purus, localizada 
nos municípios de Lábrea, Pauini e Tapauá, estado do Amazonas.
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Inserir aqui aquela foto clássica.

Essa noticia trouxe alegria pela vitória do 
povo de Purus, mas trouxe igualmente grande 
desânimo para as lideranças do Ituxi, porquanto 
estes esperavam que sua Resex fosse decretada 
na mesma ocasião, fato este que aconteceu no 
mês de junho.

Extrativistas do Purus participam de audiência pública na Câmara dos Deputados em defesa da criação 
das Resex em maio de 2008.
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E ainda os “poderosos”...

A decretação das Resex do Ituxi e Médio Purus pelo 
presidente Lula não encerra a luta das comunidades. 
Ao contrário, mesmo após a decretação das UCs, os 
detentores do poder político e econômico em Lábrea 
continuaram a tramar contra a efetivação da reserva.

Após a decretação das Resex Ituxi e Médio Purus, 
o prefeito municipal e o empresário Frederico Nicolau 
Scheff er entraram com um mandado de segurança no 
Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a exclusão 
de áreas pertencentes ao empresário e ao município 
de Lábrea da Resex Ituxi. Sofreram a derrota fi nal no 
tocante à decretação.

Em março de 2010, devido às fi scalizações feitas 
pelo ICMBio e Ibama sobre a exploração ilegal de 
madeira na Resex do Médio Purus, deu-se um novo 
enfrentamento. Incitados pelo prefeito e por outros 
políticos, cerca de mil pessoas manifestaram-se diante 
da residência da gestora da Resex Ituxi e do hotel onde 
se encontravam os fi scais ambientais encarregados da 
fi scalização. Após horas de negociações, os servidores 
foram evacuados do município sob escolta da Polícia 
Militar.

Aproveitando o ensejo, os políticos de Lábrea, 
apoiados por deputados e senadores do Amazonas, 
fi zeram um giro por Brasília e entre outras 
reivindicações defendiam a diminuição da área da 
Resex Médio Purus. Essa ação demandou nova 
mobilização de lideranças e sua ida à Brasília em 
defesa das Resex. As tentativas de inviabilizar as Resex 
deixam a certeza de que há ainda uma longa luta pela 
frente no sentido do reconhecimento dos direitos e do 
valor das comunidades agroextrativistas de Lábrea.
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Balanço das vitórias

O s avanços e vitórias conquistados pelo povo nessa caminhada da 
Resex do Médio Purus foram tamanhos que é difícil dimensioná-los 

em palavras.

A capacidade de ter sonhos e de lutar por eles é uma conquista que 
não se mede em latas ou quilos, por exemplo. Ter a coragem de lutar, 
saber o que quer, erguer a cabeça e ir em frente.

A organização das comunidades, por si só, já é um enorme êxito. 
Cresceu o associativismo e o senso de coletividade. Há associações 
atuantes e a Atamp, com sua diretoria formada por lideranças 
competentes, é respeitada. A associação-mãe desempenha um importante 
papel na região, sendo a organização com quem o governo dialoga 
no debate da conservação do meio ambiente, das políticas públicas e 
das populações tradicionais. Quanto à Resex, a Atamp faz sua gestão 
territorial e política, garantido sua unidade por meio da articulação 
das comunidades, informando os moradores, mediando confl itos e 
viabilizando o trabalho do Conselho Deliberativo da Resex Médio Purus.

SONHOS

 Se eu tivesse que parar hoje, o que 

ainda não pretendo, e tivesse que incentivar 

alguém, eu diria que é preciso ter sonhos. 

É uma conquista alcançar sonhos, ter 

coragem de lutar por você mesmo, erguer 

a cabeça, saber o que quer, pensar com a 

própria cabeça. O homem que sabe o que 

quer tem que ser decidido. 

Zé Maria Ferreira da Silva, comunidade 
de Vila Limeira.
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As políticas públicas começaram a chegar na Resex por 
meio da associação, que realiza um trabalho insubstituível de 
viabilização da ação do governo no Médio Purus, como foi o caso 
da chegada dos benefícios do Incra.

Assim, avança a cidadania no Médio Purus, tornando os 
ribeirinhos mais exigentes: querem mais benfeitorias, maior 
presença do governo na sua área e também mais trabalho da 
própria comunidade. Muitas famílias utilizavam o remo em suas 
pequenas canoas e hoje tem sua voadeira, seu motor – quem tem 
um de 15 HP (sigla de horse power, correspondente a cavalos de 
potência), quer um de 40 HP.

CIDADANIA

 Com a Resex a coisa tá, digamos assim, 25% 

melhor. Antes da luta, a gente não conhecia um 

terço do que hoje conhece. Nós não tínhamos 

diálogo pra conversar com ninguém, não 

conhecíamos nossos direitos. O índio babava 

na minha cara e eu não dizia nada porque não 

conhecia meu direito, o direito que eu tinha lá na 

minha comunidade. Fulano nem sicrano chega 

lá hoje e diz: ‘olha, isso aqui é meu, eu arrendei 

isso aqui que agora é meu’, como os madeireiros 

que entravam na pancada [à força]. Começamos a 

descobrir o valor da permanência na nossa terra, 

nossas vidas, nosso hábito. Depois da Reserva, 

estamos sendo mais procurados por todos e pelas 

autoridades, livres do comando de gente entranha 

que se dizia dono das terras e das vidas. 

Francisco Carneiro, “Azeite”, Vila Limeira.
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Lições para nós mesmos

Coragem e raça foram grandes aprendizados. Houve 
momentos de enfrentamentos terríveis, porém, encarados 
com convicção, uma verdadeira “lição de vida”. A audiência 
pública foi um belo exemplo disto. As populações, antes 
oprimidas pelos poderosos, enfrentaram a arrogância do 
prefeito, advogado, inúmeros fazendeiros, grileiros, promotor 
e juíza – todos contra a Resex. 

Fica a lição da luta, onde a única coisa a lamentar é não ter 
começado antes. O poder da informação e da conscientização 
mostrou sua capacidade de transformação sobre uma 
população que não tinha alternativas de mudança à vista. 
Fruto da força da organização comunitária dos ribeirinhos 
do Médio Purus. Sua organização foi crescendo, suas 

Paisagem Médio Purus. 
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associações locais se ampliaram, as lideranças se organizaram 
desde a base até a formação da associação-mãe, a Atamp, com 
apoio de parceiros.

Cresceu a consciência ambiental. Hoje todos os moradores 
da Resex Médio Purus sabem o que é uma UC de uso sustentável, 
sabem o que é seu bom manejo e o que é certo e errado fazer 
como morador. As populações tradicionais são os guardiões da 
integridade dos rios e fl orestas daquela região. Se, num momento 
de sua história, pressionados pela necessidade de sobrevivência 
com suas famílias, tornaram-se também devastadores do 
meio ambiente, hoje eles consideram que esse capítulo fi cou 
no passado. Assim, diminuíram as pressões sobre os recursos 
naturais, sobre a madeira e sobre os lagos. Recursos antes 
não manejados agora são, como cacau e açaí. Entretanto, nem 
tudo são fl ores. Com relação aos quelônios, a pressão continua 
violenta, com muita pesca ilegal de tracajás e tartarugas, muitas 
vezes com conivência dos próprios moradores.

Muitas coisas foram conquistadas nesses dois anos, mais do 
que em outras Resex mais antigas e, na caminhada, o poder da 
informação foi central. No começo, muitas pessoas se animaram 
e hoje muitas delas são lideranças da Atamp. “A fé entra pelo 
ouvido” e foi a informação trabalhada pelos parceiros, pelo Ibama 
e por outros que convenceram os ribeirinhos de seu direito à terra, 
dando a eles coragem na caminhada. 
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Lições para os poderosos

Ao longo da luta, patrões, regatões e atores destruidores do meio 
ambiente sentiam estar perdendo o controle de seus antigos 
escravos. Após a criação da Resex, isto se tornou um fato.

Ao longo de gerações, essas pessoas se viram 
arrogantemente donos da vida e da morte dessas populações. 
Não imaginaram de maneira alguma que, em algum momento de 
suas vidas, elas pudessem se libertar de seu mando. Do outro 
lado da moeda, os ribeirinhos não conseguiam imaginar suas 
vidas sem os patrões, tal era a dependência que tinham deles. 
Uns e outros fi caram surpresos.

Os antigos escravos começaram a se perguntar o porquê de 
tanta dominação e os antigos patrões a se questionar sobre o que 
estava acontecendo em seus antigos currais na beira do rio Purus. 
A reação foi violenta – ameaças, intimidações, impedimento do 
direito de ir e vir de lideranças, comunidades inteiras proibidas 
pelo patrão de participar de qualquer atividade que envolvesse 
a Resex, até ameaça de derrubar a igreja da comunidade de 
Estação, já que lá era o local onde ocorriam as reuniões.

Foi criada uma mentalidade na sede municipal de rejeição às 
Resex. Hoje isto está mudando e os próprios moradores da cidade 
testemunham o quanto a vida das pessoas está melhorando: no 
comércio circula mais dinheiro, os produtos agroextrativistas são 
vendidas no mercado local, antigos inimigos se aproximam da 
Reserva, entrando nas licitações para fornecer os implementos do 
Incra, ou seja, estão lucrando.

A lição foi de dignidade, de esperança e luta. Muita coisa 
ainda tem que ser feita. Mas um longo caminho já foi percorrido 
com perseverança e sucesso.
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Lições para o governo

O governo federal – na fi gura do 

CNPT/Ibama – não foi “O” ator na 

criação da Resex Médio Purus, mas 

foi “UM” ator dentre os demais, ou 
seja, procurou cumprir seu papel 
na luta da Resex, esforçando-se 
para dar respostas rápidas às 
reivindicações locais e abrindo 
espaço por dentro do Estado.

A construção de uma relação 

de confi ança com os ribeirinhos, 
numa postura de aprender com 
as comunidades, foi um grande 
ensinamento: ouvi-las, entender por 
que reclamam, ter paciência, saber 
falar a “língua” das comunidades. 
Construir essa relação foi trabalhosa 
porque implicou mudar a postura 
por parte do Ibama/ICMBio de só 
realizar fi scalizações. Assim, as 
organizações sociais podem começar 
a ver o Estado mais como parceiro do 
que como repressor policial. Há de 
se ressaltar que esse diálogo ocorreu 
porque havia organizações forçando o 
diálogo por parte do governo.

A importância da gestão 

participativa, que não deve ser 
apenas uma recomendação 
burocrática, mas efetiva. Gestão 
participativa signifi ca incorporar as 
associações e demais organizações 
no gerenciamento da Resex, livrá-las 
da pressão de madeireiros, grileiros, 
fazer as UCs cumprirem sua função 
social e ambiental. O desdobramento 
dessa percepção foi a prioridade 

dada pelo Ibama, depois pelo ICMBio 
de Lábrea, de abrir espaço para o 
envolvimento das organizações 
locais, de modo especial para a 
Atamp na gestão da Resex Médio 
Purus, com a construção do conselho 
deliberativo. 

Portanto, um grande aprendizado 

dos agentes do Ibama/ICMBio foi de 

postura, ou seja, eles não podem ser 

somente “funcionários públicos” no 

mau sentido da palavra: burocratas 
de escritório, “no ar-condicionado”, 
distante das comunidades, 
autoritários e donos da verdade. Ao 
contrário, aprenderam a dialogar, a 
respeitar os ribeirinhos, não como 
coitados ou pobrezinhos, mas como 
cidadãos conscientes e politicamente 
ativos.

O governo federal, por meio do 

CNPT, deveria ter feito maior esforço 

para o envolvimento do governo 

municipal, mesmo que ele fosse 
resistente à decretação das Resex, 
porque assim se manteria aberto um 
canal, e até mesmo o convencimento 
poderia ser trabalhado pelo coletivo.

É necessário criar condições 

para a consolidação das Resex e, 
portanto, uma “força-tarefa” do 
governo federal deveria ter sido 
mobilizada para a região com a 
intenção de tratar da questão 
da regularização fundiária e dos 
confl itos. O governo subestimou o 
poder dos grupos políticos locais.
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Desa ios

As vitórias são muitas, mas muitos desafi os ainda se 
colocam às suas lideranças.

As pressões sobre a Resex diminuíram, mas 

continuam existindo madeireiros, pesca ilegal, invasão 
de rios e lagos, patrões, regatões. A oposição por parte 
dos políticos de Lábrea também continua. Porém, 
a estratégia política da Atamp é de reconciliação 
da sociedade local, convidando tanto a prefeitura 
municipal, como a Câmara de Vereadores a fazer parte 
do Conselho Deliberativo da reserva.

O governo tem que assumir seu papel com mais 

efi ciência. Primeiro, precisa ter consciência de sua 
incapacidade: a equipe do ICMBio é pequena e tem 
difi culdade de locomoção. Há coisas que a Atamp 
pode resolver como sempre resolveu, em diálogo com 
as famílias, mas o ICMBio não dá essa liberdade. Há 
subestimação do trabalho feito pelas comunidades. 
Por exemplo: consideram que os levantamentos 
socioeconômicos feitos pela Atamp são piores do que 
aqueles que foram feitos por técnicos.

O tamanho da Resex é um desafi o. Neste sentido, é 
preciso organizar o trabalho comunitário, melhorando 
a comunicação. Para que o trabalho da Atamp e do 
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conselho gestor da reserva avance, é necessário 
garantir as condições para que possam fazer seu 
trabalho, como o deslocamento às comunidades, a 
organização do manejo e da produção, denunciar as 
ameaças à Resex, etc. Atualmente, as lideranças, por 
muitas vezes, utilizam seus próprios recursos para fazer 
esse trabalho.

Uma melhor divisão do trabalho deve ser feita. 
O conselho gestor da unidade já foi criado, mas a 
Atamp está sobrecarregada, sem tempo para exercer 
seu papel organizativo e reivindicativo. É preciso que 
o ICMBio assuma o seu papel.

Paisagem Médio Purus. 

TRABALHO

 Eu considero que, hoje, é a Atamp que está fazendo a gestão da 

Unidade. Infelizmente ela não tem esses poderes que só o ICMBio 

pode tomar. Depois que a unidade foi criada teve uma ampliação 

que cobriu várias comunidades. Nesta ocasião, o ICMBio devia 

ter ido explicar isso a elas, mas quem fez isso fomos nós. Nós, 

associação, conhecemos mais os limites da Unidade do que o 

ICMBio. Hoje, para o Incra fazer seu trabalho na Unidade, somos 

nós que vamos lá anunciar: ‘olha, o Incra está vindo aí para trazer 

a listagem das famílias’, ou seja, a associação tem que dar seus 

pulos. Tudo que é informação e muito do que é competência do 

ICMBio é a associação que está fazendo. 

José Maria Ferreira de Oliveira, presidente da Atamp

A falta de parceria com a prefeitura municipal e o 
governo estadual são desafi os enormes. Hoje, somente o 
governo federal tem presença na Resex ainda que, como 
vimos, de maneira insufi ciente. Contudo, a reserva só vai 
se consolidar com a ação das três esferas de governo. 
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O acesso a políticas públicas é urgente. A saúde 
é de péssima qualidade. A distância difi culta: até o 
Mamoriá, onde está o Agente Comunitário de Saúde 
(ACS) mais próximo, são sete horas de deslocamento. 
As pessoas utilizam o que tem e o que sabem quando 
alguém adoece, transportando os doentes de rabeta 
rio acima, mendigando por gasolina. Os ACS, por sua 
vez, não tem condições de trabalhar e de se deslocar. 
A promessa era de que a unidade básica de saúde 
fl uvial iria a cada três meses às comunidades, mas 
sua presença não se faz nem de ano em ano. As 
ambulâncias fl uviais não existem.

RABETA
Embarcação pequena, do tipo canoa, equipada com um pequeno motor 
de popa movido à gasolina.
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No que diz respeito à educação, todas as 

comunidades têm sua escola, porém muito pequenas. 
Os professores chegam em abril ou maio e vão embora 
no fi nal do ano, garantindo as aulas. Porém, a educação 
já esteve em melhor situação. Na época do prefeito 
Dedé – imediatamente anterior ao atual prefeito de 
Lábrea – os professores tinham salário e gratifi cação 
maiores, as escolas dispunham de mais merenda e 
maior quantidade de combustível para transporte e 
motor de luz.

Organizar o manejo das espécies da fl ora e da 

fauna para garantir renda e manter a integridade destes 
recursos. Apesar de as comunidades já manejarem e 
comercializarem o cacau nativo, a madeira ainda é só 
um grande potencial. A possibilidade do manejo de 
jacaré está na pauta e organizar a atividade pesqueira é 
algo urgente.

Precisamos melhorar a qualidade dos produtos 

agroextrativistas, organizando a produção e seu 
escoamento, conseguindo preço justo para estes 
produtos, e a Atamp já demonstrou a potencialidade 
disto. A comercialização do feĳ ão, por exemplo, 
melhorou muito por meio da associação por causa 
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do 
trabalho da Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). Isto é importante para acabar com o poder dos 
regatões, que ainda sobem e descem o rio Purus.

Acabar com os confl itos existentes dentro da 
Resex, principalmente o “confl ito indígena”, garantindo 
sossego aos ribeirinhos e paz aos vizinhos indígenas. 
As lideranças da Resex avaliam que as comunidades 
indígenas sempre conseguem fazer prevalecer suas 
reivindicações, têm apoio e cobertura, situação que 
deixa entre os ribeirinhos o sentimento de injustiça. 
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Uma das saídas encontradas pela Atamp e pelo o 
Conselho Deliberativo da Resex do Médio Purus 
para solucionar politicamente os confl itos tem sido 
o convite ao diálogo à Funai e à Federação das 
Organizações Indígenas do Médio Purus. (Focimp).

Melhorar a infraestrutura de comunicação é um 
item considerado crucial para romper o isolamento 
da Resex e consolidá-la. Entre outras coisas, 
ajudaria a controlar o território. Quando madeireiros 
entram pelo rio, por exemplo, a liderança local 
tem que se deslocar até Pauini para conseguir um 
telefone e ligar para o ICMBio, em Lábrea, e fazer a 
denúncia.
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Lista de entrevistados

Benedito Clemente
Jose Maria Ferreira de Oliveira
Jose Maria da Silva
Davi Brito Lima
Nelson Rafael da Silva
Odali Lima
Edideus Alves Dutra
Antonio Vasconcelos de Souza
Eliel Santos de Souza
Francisco Monteiro Duarte (“Chicão”)
Francisco Carneiro (“Azeite”)
Silvério Barros Maciel
Queops Silva de Melo
Domingos Lopes
Marcelo Messias Franco 
Joedson Quintino
Jerff eson Lobato Santos
Adriana Mota Gomes
VanderleideFerreira de Souza
Leonardo Pacheco
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Lista de Siglas

Alap – Área de Limitação Administrativa Provisória
Apadrit – Associação dos Produtores Agroextrativistas da Assembleia de Deus 
do Rio Ituxi
Aprolabrea – Associação dos Produtores de Lábrea
Aprosam – Associação dos Produtores de Grãos do Sul do Amazonas
Aspacs – Associação dos Produtores Agroextrativistas da Colônia do Sardinha
Atamp – Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas do Médio Purus 
CNPT – Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações 
Tradicionais
CNS – Conselho Nacional das Populações Tradicionais
Coapa – Cooperativa de Agronegócios dos Produtores da Amazônia
Conab – Companhia Nacional de Abastecimento 

Contag – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
CPT – Comissão Pastoral da Terra
Fetragri – Federação dos Trabalhadores na Agricultura
Focimp – Federação das Organizações Indígenas do Médio Purus 

Funai – Fundação Nacional do Índio
GTA – Grupo de Trabalho Amazônico
Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis
ICMBio – Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade
Idam – Instituto para o Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas
IEB – Instituto Internacional de Educação do Brasil
Incra – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Iteam – Instituto de Terras do Estado do Amazonas
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MCT – Ministério de Ciência e Tecnologia
MMA – Ministério do Meio Ambiente
MMTR – Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais
ONG – Organização Não Governamental
Opimp – Organização dos Povos Indígenas do Médio Purus 

PAA – Programa de Aquisição de Alimentos
PAF – Projeto de Assentamento Florestal
Procampos – Associação dos Produtores dos Campos da Esperança
Resex – Reserva extrativista
SDS – Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas
Snuc – Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
SPU – Serviço de Patrimônio da União
STF – Supremo Tribunal Federal
STTR – Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

UC – Unidades de Conservação
WWF – World Wide Fund for Nature 
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Os ribeirinhos do Purus dizem que seu 
rio é como uma cobra na areia quente e em 
desespero para seguir em frente: faz curvas 
abertas e fechadas por cima da terra. 
Nessas curvas, em seus imensos lagos, 
moram famílias inúmeras que vivem do 
manejo de recursos naturais. Submetidos 
há gerações à dura exploração de patrões 
de vários tipos, as lutas sociais no Purus 
não são recentes. Foi durante o primeiro 
ciclo da borracha, ainda no século XIX, que 
se intensifi cou o processo de incorporação 
da região aos mercados nacionais e 
internacionais. Isso ocorreu a um custo 
incalculável em termos de sofrimento, 
violência e perdas de vidas humanas, 
tanto do lado das nações indígenas quanto 
da parte dos trabalhadores extrativistas, 
migrantes nordestinos em sua maioria. Foi 
olhando para essa história, e para o seu 
lugar nela, que as comunidades ribeirinhas 
do Médio Purus, entre as cidades de 
Pauini e Lábrea, no Estado do Amazonas, 
decidiram romper seu isolamento e sair 
em busca de seus direitos territoriais e de 
sua cidadania. Foi lutando para encontrar o 
seu lugar em meio aos inúmeros confl itos 
que as lideranças comunitárias do Médio 
Purus se apegaram a uma proposta 
nascida no seio do movimento social da 
Amazônia ocidental: a criação de Reservas 
Extrativistas (RESEX) como forma de 
garantir os direitos territoriais e ambientais 
das comunidades extrativistas. Para fazer 
valer seus direitos, essas populações 
organizaram-se em associações, 
costuraram valiosas parcerias com 
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Realização

Apoio

movimentos sociais e tradicionais organizações 
de apoio e assessoria, aprenderam a lidar com o 
Estado, e, principalmente, perderam o medo de 
seus antigos patrões.

É esta a história que esta publicação deseja 
contar.

Quem aqui vos fala são esses próprios 
atores, é sua voz que ecoa pelas páginas desta 
publicação e o papel do IEB foi apenas e tão 
somente de organizar essas falas e devolvê-
las em momentos de validação deste texto aos 
atores desta história que fi nalmente fi zeram 
seus reparos ao texto inicial. Assim, a autoria 
é coletiva, como o é esta história. O resultado 
apresentamos aqui a vocês com prazer na certeza 
de que esta história de luta dura e simplicidade 
imensas nos ensina a todos.




