A AMAZÔNIA E OS MAPAS SITUACIONAIS: Identidade, Conflitos
socioambientais e mobilização dos Povos e Comunidades Tradicionais
na luta por direitos
Reginaldo Conceição da Silva 1
Situações introdutórias
Na Amazônia brasileira, constituída pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas,
Pará, Rondônia, Roraima, parte dos estados do Mato Grosso e do Maranhão, os bens
naturais de origem florestal e mineral, aliados a uma diversificada fauna, apresenta-se
como grande laboratório de interesses planetário 2. Por estes Estados, diversos grupos
empresariais e projetos de governo 3, objetivam a exploração dos bens naturais e
pregam, na maioria das vezes, os mais diversos meios de desrespeitos para com
inúmeras populações que exploram, de modo sustentável, enquanto vigiam uma boa
parcela destas terras.
Para além dessa visão de Amazônia, a população indígena que compõe essa
região é socialmente diversificada. Citamos a titulo de ilustração, os povos Marúbo,
Mayorúna, Matís, Kulina, Kanamari (estes de contato recente no Amazonas e Acre).
Tikuna, Kokama, Kambeba (localizados na região de fronteira Brasil, Colômbia e Peru).
Pinter Suruí, Cinta Larga, Mequéns, Apurinã, Sakyrabiar (no estado de Rondônia e
Amazonas), dentre tantos outros povos e suas mais de duzentas línguas faladas.
Sabe-se ainda que, neste rincão da floresta Amazônica, da presença de outros
grupos indígenas em situação de isolamento voluntário 4. Tais povos já sofrem risco de
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Amazônia (UEA/UFAM/UEMA), do Núcleo de Estudos Socioambientais da Amazônia – NESAM
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Não se sabe ao certo todo o potencial biológico que este bioma representa. Estudos recentes, datados de
2014, 2015, pelo instituto Mamirauá, localizado no estado do Amazonas, pesquisadores revelaram novas
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extinção graças às ações de garimpeiros de ouro, de madeireiros, da exploração de
petróleo, todas essas corroborada pelo sucateamento proposital da Fundação Nacional
do Índio
– FUNAI, bem como do IBAMA, por parte do Governo Federal 5 e da ausência
efetiva e proposital de órgãos estaduais de meio ambiente dos estados que compõem a
região amazônica.
Por estas três e complexas características social e ambiental com sua interface de
governança, poder-se-ia falar em soberania plena da Amazônia brasileira. No entanto,
quando de articula à gestão politicas destas terras e a proteção dessa população, diante
das constantes e continuas ameaças externa, o governo federal conta apenas com O
IBAMA e o ICMBIO, eventualmente nas operações com as forças armadas.
No tocante às formas de organização socioambiental dessas terras temos: terra
indígena, reservas extrativistas, reserva mineral, áreas de proteção permanente, terras
quilombolas, terras de uso tradicionais (babaçuais, faxinalenses, piaçabeiros e
ribeirinhos), de agricultura tradicional e, em alguns casos, de agricultores assentados
(colonos e Reforma Agrária). Todas estas modais de ocupação ficam à linha de frente
de grupos antagônicos. Referimo-nos aos grandes fazendeiros da monocultura, da
pecuária, de madeireiras (para desmatamento e para a indústria de celulose),
mineradora, usinas hidrelétricas e de grileiros.
A Amazônia desperta e abriga ainda inúmeras empresas globais, com o intuito
de realizar pesquisa para a exploração da sua biodiversidade, utilizando-se ainda dos
conhecimentos tradicionais da sua sociodiversidade, transformando os bens de uso
natural em recursos naturais de interesse das indústrias farmacêuticas, de cosméticos, de
bebidas, químicas dentre outras.
Em meio a estes cenários, Organizações Não Governamentais – ONG’s,
Institutos de pesquisa, universidades e sociedade a civil organizada, atuam em frentes
distintas, com diferentes técnicas de pesquisa, na tentativa de aliar esforços junto aos
2014. Este material recebe atenção dado a riqueza de informações obtidas in loco pelos pesquisadores
envolvidos.
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Na região de fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, não existem órgão de combate a crimes
ambientais. As ações, quando acontecem e na maioria das vezes, são por intermédio do Ministério
Público Federal aqui localizadas. No município de Atalaia do Norte, há relatos de morte de índios
isolados e constantes invasões na Terra Indígena do Vale do Javari. Dezenas de povos indígenas
aguardam ainda a demarcação de terras tradicionalmente ocupadas.
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povos e comunidades tradicionais, na visibilização de suas lutas, na preservação de suas
identidades, na gestão dos bens naturais, na construção de dados e documentos capazes
de apresentar a complexa rede de situações que tornam a Amazônia o bioma brasileiro
com maior preocupação internacional.
Nosso objetivo com esse ensaio é discorrer sobre os “mapas situacionais”
enquanto instrumento produzido pela relação de pesquisa que envolve o Projeto Nova
Cartografia Social da Amazônia, seus diversos Núcleos, e os povos e comunidades
tradicionais que, dentro do bioma amazônico tem evidenciado diversas situações de
conflitos envolvendo atores de diferentes frentes e interesses econômicos.
Nosso recorte desse aspecto será por povos e comunidades tradicionais que
fizeram parte das atividades de pesquisa envolvendo a equipe do Projeto Nova
Cartografia Social da Amazônia ou seus Núcleos de Cartografia Social da Amazônia,
com ênfase no projeto mapeamento social como instrumentos de gestão territorial
contra do desmatamento e devastação: processo de capacitação de povos e
comunidades tradicionais 6 presentes em quase todos os Estados com compõem a região
Amazônica.
Palavras-chave: Identidade, Conflitos, Comunidades-Tradicionais
Os mapas situacionais: uma cartografia etnográfica da espacialização das
mobilizações e lutas

A microrregião do Alto Solimões, localizada na porção ocidental da Amazônia,
apresenta peculiaridade geográfica e social dado o contexto em que politicamente está
inserida: grandes extensões de terras – e portadora de valiosos recursos naturais – e
população com limitado acesso a politicas públicas de vigilância do território em
contexto de efetiva política de integração nacional.
Cabem aqui algumas contextualizações espaciais, foram realizadas oficinas junto
ao povo Kokama da terra indígena Bom Jardim na cidade de Benjamin Constant. Na
ocasião estes povos pediam a remarcação para a ampliação das terras indígenas. A
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alegação principal era a falta de terras para o cultivo de roças. A liderança, o Cacique
Avelino pontuava três motivos da diminuição das áreas de cultivo: ampliação da área
urbana sob as terras tradicionalmente ocupadas; pressão por parte de fazendeiros e o
cultivo já limitado em terras fluviais –ilhas.
Na cidade de Amaturá, à época com aproximadamente 13.000 habitantes
diversas comunidades oram impactadas diretamente com a implantação do linhão para a
implantação do programa “Luz Para Todos”. Na ocasião as lideranças reclamaram que
600 castanhais, de diferentes comunidades, haviam cido derrubados. Saliento que nesta
cidade a cooperativa de beneficiamento da castanha é responsável por geração de
emprego e renda para uma.

Imagem 01. Fascículos dos povos Kokama e Kambeba do Alto Solimões.

fonte: Aquivo pessoal do autor.

No município de São Paulo de Olivença, o povo Kambeba produziu o fascículo
onde reclamavam de dragas de extração de ouro no rio Jandiatuba, pediam a remarcação
das terras indígenas que suas terras são constantemente invadidas por madeireiros e
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garimpeiros. Algumas comunidades produtoras de gêneros alimentícios não tinham
como escoar a produção. Pediam ainda acesso ao sistema de saúde bem como respeito
aos ancestrais sepultados no que hoje é o bairro Santa Terezinha, área urbana da cidade.
Nestes três fascículos, temos várias situações em comum: um povo tradicional,
terras tradicionalmente ocupadas, produção de alimentos e, sobretudo, processos de
mobilização identitária em curso.
Os quadros abaixo apresentam a diversidade temática e espacial de povos e
comunidades tradicionais participantes do referido projeto. Para, além disto, ilustrar as
situações e relações de pesquisa, apontamos trinta temáticas representadas em mapas
que podem ser consultadas na pagina do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia.

Quadro 01. Mobilização e Terras Tradicionalmente Ocupadas

Mobilização e Terras tradicionalmente
ocupadas

Identidade e território Pastana Yudja Juruna

Cidade

São Félix do Xingu – PA e
Santa Cruz do Xingu – MT
Marechal Thaumaturgo –
Rede de Conhecimentos Tradicionais do Alto Juruá
AC
Assentados e acampados no município de Rondon do Rondon – PA
Pará
Amaturá – AM
Desmatamento e a devastação de castanhais
Humaitá – AM
Comunidade do Paraizinho
Humaitá – AM
Nossa Senhora Auxiliadora
Caracaraí RR
Trabalhadores Rurais do Cujubim
Ribeirinhos, extrativistas e moradores das Rio Madeira – RO
comunidades deslocadas por hidrelétricas
Quebradeiras de Coco Babaçu e Agroextrativistas do Pará
Sudeste do Pará
Amapá
Extrativistas da RESEX rio Cajari em ação
Tucuruí – PA
Acampados no Acampamento João Canuto

Fonte: Catálogo, Mapeamento Social contra o desmatamento e a Devastação nova cartografia
social. Organizada por Edilson Peres Holanda e Reginaldo Conceição da Silva.

Neste contexto, novos e velhos cenários de conflitos se materializam. Grilagens
de terras públicas, ameaças contra a vida humana, assassinatos, garimpos,
desmatamento, cerceamento do direito de ir e vir em busca da exploração dos recursos
naturais, pesca predatória, invasão de lagos e posterior usurpação dos recursos
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pesqueiros dentre outras ações de natureza conflituosa colocam frente a frente grupos
sociais distintos (ribeirinhos, agroextrativistas, agricultores, indígenas, quilombolas,
etc.) e fazendeiros, posseiros, invasores. Parte desses conflitos adentram órgãos de
segurança outros chegam ao Poder Judiciário, e alguns são inseridos em mapas
situacionais.
Quadro 02. Terras e Povos Indígenas
Terras e Povos Indígenas

Cidade

Bom Jardim

Benjamin Constant –
AM

Terra Indígena Pindaré

Bom Jardim – MA

Invasão da Acácia mangium nas terras indígenas

Roraima

de Roraima
Aldeia Indígena Akrãtikatêjê

Pará

Indígenas na luta contra a devastação em seus

Rio

territórios

Cuieiras,

Manaus – AM

Identidade e Território do Povo Indígena Xerente

Mato Grosso

do Araguaia
Índios “isolados” na terra indígena Kaxinawá do

Tarauacá – AC

rio Humaitá
Movimento Kambeba: a resistência ao longo do
tempo

São

Paulo

de

Olivença – AM
Fonte: Catálogo, Mapeamento Social contra o desmatamento e a Devastação

nova cartografia social. Organizada por Edilson Peres Holanda e Reginaldo Conceição
da Silva.
Compreendemos que as situações apontadas nos mapas situacionais expressam
os conflitos, o modo tradicional de vida, de relação com ambientes (rios, lagos,
florestas), identidades coletivas (pescadores, ribeirinhos, extrativistas), identidade étnica
(indígena e quilombolas), em face de manutenção das tradições.
As questões indígenas nestes estados propiciam um fértil campo de pesquisa em
diferentes áreas do conhecimento. Apesar de a antropologia ter mais destaque, a ciência
geográfica tem contribuído na visibilização da luta dos indígenas por terra e pela
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identidade. Faço referencia aos trabalhos de mestrado defendido por Suzana Lima sobre
o povo Kaixana no município de Tonantins e a tese de doutorado defendida por
Ednilson Silva que versa sobre os indígenas das etnias Jupiaú e Amondawa – terra
indígena Uru-Eu-Wau-Wau em Rondônia. São dois trabalhos que não estão nas obras
do PNCSA, mas que merecem destaques justamente por estes povos indígenas não
terem realizados o mapa situacional de suas terras.
Quadro 03. Quilombos e Identidade Quilombola
Quilombos e Identidade Quilombola

Cidade

Quilombolas do rio Pacajá

Portel – PA

Quilombolas do Rio Andirá

Barreirinha – AM

Quilombolas do Rio Andirá

Barreirinha – AM

Associação de moradores e produtores da

Amapá

comunidade remanescente de Quilombolas do Rosa
Quilombolas do Forte Príncipe da Beira, Vale do

Costa Marques – RO

Guaporé
Quilombolas da Ilha de São Vicente

Araguatins – TO

Quilombolas de São Tomé de Tauçú, Rio

Portel – PA

Acutipereira
Quilombolas de Viana e Pedro do Rosário

Bornéu – MA

Quilombolas do rio Mutuacá e seus afluentes

Curralinho – PA

Comunidade remanescente de Quilombo dos

Pará

Rios Arari e Gurupá em busca da liberdade.
Quilombolas de Cachoeira Porteira

Alto

Trombetas,

Oriximiná – PA
Comunidades Quilombolas de Passagem e Peafú

Santarém e Monte
Alegre – PA

Quilombolas do rio Pacajá

Portel – PA

Quilombolas de Viana e Pedro do Rosário

Bornéu – MA
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Fonte: Catálogo, Mapeamento Social contra o desmatamento e a Devastação
nova cartografia social. Organizada por Edilson Peres Holanda e Reginaldo Conceição
da Silva
Assim, as relações sociais estabelecidas em determinado espaço físico, como
seja a constituição de territorialidades pelo uso dos recursos naturais, possibilitam a
compreensão de como são construídos os espaços sociais no processo de interação entre
indivíduos a partir de suas representações impressas em mapas situações.
Nos Estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá, da região
Norte, bem como do Maranhão e do Mato Grosso (Nordeste e Centro-Oeste)
respectivamente, do bioma amazônico, nesta série temática situações de desmatamento
e ou a devastação se configura crescente mobilizações dos povos tradicionais, num
processo continuo que põe no outro lado da mesa de negociações, agentes e órgãos
públicos, fazendeiros, empresas, grileiros com atuação em todo território nacional.
Principais elementos teóricos e metodológicos
As articulações de esforços acadêmicos e métodos de pesquisa tem possibilitado
em conjunto com os grupos sociais envolvidos a elaboração de mapas situacionais, cuja
essência consiste em evidenciar situações especifica registradas nos croquis por uma
determinada população com modo de vida tradicional ou não, cujo objetivo seria
evidenciar eventos que aconteçam em seu território, como por exemplo, os conflitos
socioambientais. Nas palavras de Almeida, “as comunidades tradicionais tornam-se,
nesse sentido, uma fonte de produção de informação cartográfica” (2013 p.23).
Para Vianna Junior (2013), os mapas aqui produzidos não são elaborados para
atender aos interesses dos governos e que tais mapas possam servir para a elaboração de
laudos antropológicos tal documento pode servir ainda para elaboração de planos que os
povos e comunidades tradicionais não ficam presos ao governo.
Almeida (2013) destaca a importância sobre o fortalecimento e a emergência de
identidades coletivas, sobretudo em regiões como no caso da Amazônia brasileira, em
sua diversidade sociocultural, territorial e identitária, elementos que acionam a
mobilização dos povos e comunidades tradicionais em torno de seus direitos territoriais
(ALMEIDA 2013 p.34).
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A ativa participação dos povos e comunidades tradicionais na elaboração dos
croquis e nas incursões no próprio espaço de vivencia para coleta de pontos de GPS dos
locais de relevância cartográfica, assim defendida por quem participa das Oficinas de
Mapas e a elaboração dos croquis, constituem dois dos pilares da pesquisa etnográfica.
Outros instrumentos de coletas de dados como a observação participante e a
coleta de depoimentos são utilizados na captura das situações que envolvem a
comunidade. Dos mapas situacionais assim produzidos, resultaram em múltiplas
possibilidades de compreensão acerca dos conflitos existentes nos espaços
cartografados na Amazônia e para além da dimensão dicotômica que envolve o espaço
urbano e rural.

Os Boletins Informativos, os Fascículos e os Cadernos: registros de lutas e
identidades na defesa dos bens naturais da Amazônia

Os resultados da pesquisa consistiram no envolvimento direto com comunidades
rurais ribeirinhas que participaram metodologicamente na elaboração e seleção dos
croquis, identificação das bases cartográficas pertinentes à temática da espacialidade
retratada e na consequente na seleção de ícones e imagens posteriormente tratadas que
resultaram na produção dos mapas situacionais.
Os Boletins Informativos avançam nas questões apontadas nos fascículos. Por
meio deste, novos elementos podem ser acrescidos e melhor discutido pelos povos
tradicionais em seu fazer cartográfico.
Imagem 02. Boletins Informativos Povos Indígenas Isolados e Tikunas.
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Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador.
Diante disto, e ainda como resultado, consideramos que esta forma de mapear
rompe com a hegemonia da produção cartográfica e facilitam a intermediação dos
conflitos junto a diferentes entidades jurídicas. E, de igual modo, reforçam as
identidades coletivas aliadas intrinsecamente aos recursos naturais, oriundos dos rios,
dos lagos, das matas e florestas.
Os Cadernos contribuem com uma produção cientifica da equipe de pesquisa
ainda em parceria com os povos tradicionais de sua rede de contato. Ainda que as lutas
destes povos sejam o fio condutor da pesquisa, situações adjacentes e que, por algum
motivo ficaram de fora do fascículo, no caderno podem ser apesentadas.
Nesse sentido, o Núcleo de Cartografia Social da Amazônia mais próximo da
área de ocorrência de algum acontecimento ao Povo e Comunidade Tradicional de sua
rede de contato e pesquisa, pode produzir esse material numa nova relação de pesquisa,
visando, sobretudo atualizar as situações já cartografada anteriormente. É o caso destes
dois apresentados abaixo.
Imagem 03. Cadernos Nova Cartografia
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Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador.
Os Mapas Situacionais produzidos pelo Projeto Nova Cartografia Social da
Amazônia, apresentam elementos de analises distintas a cada grupo social
cartografados. E, por isso, não apresenta uniformidade cartográfica o que garante a
especificidade daquele grupo participante das oficinas de mapas.
Imagem 04. Mapa Situacional do Povo Kambeba

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador.
No mapa acima expressa a territorialidade indígena em face a urbanização que
se impõe sobre um cemitério ancestral Kokama. No mapa abaixo, apresentamos as
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diversas situações de conflitos na terra indígena Umariaçú de etnia Tikuna em
Tabatinga.
Imagem 05. Mapa Situacional do Povo Tikuna

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador.
Entendemos que os mapas apresentam e retratam situações transitórias. No
entanto, a relevância do saber cartográfico paira sob o povo indígena, quilombola,
agroextrativista, ribeirinho etc. autores dos croquis que deram origem aos mapas.
Nossas reflexões acerca das diferentes situações de conflitos vivenciadas e
cartografadas por povos tradicionais na defesa de seus territórios, por sua vez alimentam
diversas produções acadêmicas, além dos boletins informativos, fascículos, cadernos,
livros de bolsos de diversos pesquisadores envolvidos no projeto Nova Cartografia
Social da Amazônia e ou diversos Núcleos que envolvam a participação de
pesquisadores deste.
No tocante a manutenção dos saberes tradicional e no processo de
empoderamento que este mapa representa para a população dessa região, diversos povos
e comunidades tradicionais, permanecem ativos na defesa dos territórios que ocupam,
pelas praticas agrícolas, extrativista, religiosa, de gênero e étnica.
Considerações
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Os mapas situacionais expressam modos de vida dos povos tradicionais da
Amazônia. alimentam a necessidade de mobilizações e vigílias por parte de inúmeros
povos participes da pesquisa. As atividades de formação de novos pesquisadores e as
relações que se estabelecem por meio do longo processo elaboração dos mapas,
constituem a base do fazer cartográfico inerentes aos Povos e Comunidades
Tradicionais

da

Amazônia.

Novas incursões de pesquisa sinalizam, dada às semelhanças situacionais de conflitos,
que, tais mapas avancem os limites da Amazônia brasileira e adentrem países como a
Colômbia, a Guiana Francesa e ainda Venezuela, Bolívia.
A expansão da fronteira agrícola nacional, atualmente no sul do Estado do
Amazonas, as empresas de mineração no Estado do Pará, as empresas multinacionais no
Estado do Maranhão, as usinas Hidrelétricas em Rondônia, os grileiros e madeireiros
em todos estes estados e ainda no Acre e Mato Grosso, caracterizam os focos de pressão
sobre os Povos Tradicionais aqui apresentados.
Apontamos acima que os governos Federal e Estadual deveriam sentar-se à mesa
de negociação para mitigar os impactos causados pela ação destes grupos. No entanto,
sinalizam contrários ao diálogo. Fecham empresas e secretarias que deveriam zelar
pelos bens de uso comum.

Corroboram com o desmatamento ao sucatear,

propositalmente, secretarias de meio ambiente, superintendências ambientais, fragilizam
as leis de implantação dos “grandes projetos” de pseudo desenvolvimento.
Os Mapas Situacionais, os Boletins Informativos e os Cadernos Nova
Cartografia evidenciam as lutas de Povos e Comunidades Tradicionais. São registros
etnográficos de memórias e territórios de inúmeros grupos étnicos que dão a academia a
oportunidade de registro multi-temáticos de uma Amazônia negligenciada pelos órgãos
públicos.

Referências

ALMEIDA. Alfredo Wagner Berno de e MARIN, Rosa Elizabeth Acevedo (Coord).
Caderno Nova Cartografia Mapeamento Social como Instrumento de Gestão

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária
GT 2 – Comunidades tradicionais na luta por territórios
ISSN: 1980-4555

Territorial contra o Desmatamento e a Devastação: processo de capacitação de
povos e comunidades tradicionais. N. 5 (Ago.2014) – Manaus: UEA Edições, 2014.
ALMEIDA. Alfredo Wagner Berno de e MARIN, Rosa Elizabeth Acevedo (Coord).
Caderno Nova Cartografia Mapeamento Social como Instrumento de Gestão
Territorial contra o Desmatamento e a Devastação: processo de capacitação de
povos e comunidades tradicionais. N. 6 (Ago.2014) – Manaus: UEA Edições, 2014.
ALMEIDA. Alfredo Wagner Berno de e MARIN, Rosa Elizabeth Acevedo (Coord).
Boletim Informativo Mapeamento Social como Instrumento de Gestão Territorial
contra o Desmatamento e a Devastação: processo de capacitação de povos e
comunidades tradicionais. N. 4 (Jul. 2014) – Manaus: UEA Edições, 2014.
ALMEIDA. Alfredo Wagner Berno de e MARIN, Rosa Elizabeth Acevedo (Coord).
Boletim Informativo Mapeamento Social como Instrumento de Gestão Territorial
contra o Desmatamento e a Devastação: processo de capacitação de povos e
comunidades tradicionais. N. 6 (Ago. 2014) – Manaus: UEA Edições, 2014.
ALMEIDA. Alfredo Wagner Berno de, MARIN, Rosa Elizabeth Acevedo (Coord),
SILVA, Reginaldo Conceição da [et al.]. Mapeamento Social como Instrumento de
Gestão Territorial contra o Desmatamento e a Devastação: processo de
capacitação de povos e comunidades tradicionais: Povos Kokama e Tikuna
Benjamin Constant: demarcação contra a devastação. Manaus: UEA Edições, 2013.
ALMEIDA. Alfredo Wagner Berno de, MARIN, Rosa Elizabeth Acevedo (Coord).
SANTOS, Glademir Sales dos [et al.]. Mapeamento Social como Instrumento de
Gestão Territorial contra o Desmatamento e a Devastação: processo de
capacitação de povos e comunidades tradicionais: movimento Kambeba – a
resistência ao longo do tempo. Manaus: UEA Edições, 2014.
ALMEIDA. Alfredo Wagner Berno de, MARIN, Rosa Elizabeth Acevedo [et al.].
Catálogo Mapeamento Social contra o Desmatamento e a Devastação. Manaus:
UEA Edições, 2015.

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária
GT 2 – Comunidades tradicionais na luta por territórios
ISSN: 1980-4555

ALMEIDA. Alfredo Wagner Berno de. Mapas Situacionais e categorias de Identidades
na Amazônia. IN. ALMEIDA. Alfredo Wagner Berno de e FARIAS JUNIOR,
Emmanuel de Almeida. Povos e Comunidades Tradicionais. Nova Cartografia
Social. Manaus: UEA Edições, 2013.
VIANNA JUNIOR, Aurélio. Mais que um Catálogo. IN. ALMEIDA. Alfredo Wagner
Berno de e FARIAS JUNIOR, Emmanuel de Almeida. Povos e Comunidades
Tradicionais. Nova Cartografia Social. Manaus: UEA Edições, 2013.

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária
GT 2 – Comunidades tradicionais na luta por territórios
ISSN: 1980-4555

