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Resumo  

Esse texto pretende contribuir para as discussões sobre o uso coletivo de recursos 

naturais, em especial o uso da fauna por moradores da floresta tropical. Para isso 

trazemos ao leitor um estudo empírico qualitativo sobre a atividade cinegética na Reserva 

Extrativista do Alto Juruá. Queremos mostrar através desse exemplo, problemas 

relacionados com sistemas de uso coletivo de recursos florestais, e em particular os 

problemas relacionados com o uso da fauna.     

Nosso objetivo é aqui contribuir para corrigir, a partir de dados empíricos que 

fazem parte de uma pesquisa mais ampla ainda em curso, a idéia de que, entre a 

propriedade privada individual e o controle estatal há um vácuo social-institucional e um 

vácuo cultural-moral: o primeiro, um vácuo social, ou seja, ausência de uma ordem social 

efetiva ao nível das comunidades locais; o segundo, um vácuo cultural, isto é, ausência 

de orientação ética nas escolhas e os sistemas simbólicos que operam em escala 

coletiva. Nossa contribuição será a de indicar que em lugar desse vácuo institucional e 

moral-cultural, há um espaço pleno de práticas e idéias sobre regimes de apropriação e 

onde se confrontam também códigos morais-culturais. É sobre esse substrato de práticas 
                                                 
1 Esse texto contém resultados de pesquisa de Carla J. Dias no programa de mestrado do Departamento de 
Antropologia na UNICAMP. Os problemas aqui discutidos e parte do material tratado resultaram do Projeto 
de Pesquisa e Monitoramento Participativo em Áreas de Conservação Gerenciadas por Populações 
Tradicionais, executado pela Associação dos Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto 
Juruá, sob a coordenação de Mauro W. B. de Almeida, de Eliza Lozano Costa e de Augusto Postigo. 
Agradecemos as discussões com nossos interlocutores moradores da Reserva, representados, para evitar uma 
longa lista, pelo coordenador local de pesquisa, sr. Raimundo Adelino Farias, “Caboré”. Agradecemos 
particularmente as discussões com Augusto Postigo, Eliza Lozano Costa e Rossano M. Ramos, colaboradores 
do mesmo projeto.  Agradecemos ainda o apoio financeiro da FAPESP, da WWF, da CIFOR e da FINEP.  
2 Mestranda do Programa de Antropologia Social da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 
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e de idéias locais que decisões administrativas governamentais agirão, e não sobre uma 

tabula rasa. A atividade cinegética será o foco adotado para entendermos a dinâmica de 

organização socioeconômica e política da Reserva Extrativista do Alto Juruá (REAJ). De 

modo geral, a legislação exige que nas Reservas Extrativistas seja praticada a 

‘”exploração auto-sustentável dos recursos naturais renováveis”3. Se considerarmos mais 

especificamente o caso da fauna, vemos primeiramente que a atividade venatória é 

regulada pelo Plano de Utilização da Reserva Extrativista do Alto Juruá, bem como por 

princípios morais dos quais trataremos adiante.4 Essas regras e princípios orientam-se de 

maneira geral, como mostraremos adiante, pela idéia da floresta como fonte de meios de 

vida (‘floresta como mercado’), e pelo princípio de redistribuição aplicado a esses meios 

(‘a vizinhança’).  

O uso dos recursos faunísticos pelos moradores da Reserva Extrativista do Alto 

Juruá não é feito de maneira descontrolada. Há regras costumeiras que disciplinam a 

caça. Há um controle simbólico do acesso aos animais que vivem na mata. Um grupo de 

moradores passando por um processo de formação no monitoramento da caça. Existe, 

além da fiscalização governamental, a figura do fiscal colaborador relacionado ao IBAMA, 

personalidades importantes e com papel de liderança local. A “floresta como mercado” 

está sujeita a regulações de ordem simbólica e de práticas sociais da organização local e 

nacional. A atividade cinegética, apesar de representar uma pressão ambiental e suscitar 

questões éticas e morais, é matizada, regulada e principalmente pensada pela população 

da Reserva do Alto Juruá. 

Mercado e sociedade 

Os usos humanos da natureza, ou, para usar a linguagem padronizada hoje em 

dia, o uso dos recursos naturais para atender a necessidades humanas, suscita hoje 

questões de ordem econômica, social e ética. Essas questões não são inteiramente 

                                                 
3DECRETO Nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990, Art. 1º: “As reservas extrativistas são espaços territoriais destinados à 
exploração auto-sustentável e conservação dos recursos naturais renováveis, por população extrativista.” 
4 Para a regulamentação local da atividade cinegética, ver o Plano de Utilização da Reserva Extrativista do Alto Juruá 
publicado pela Associação de Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Juruá (ASAREAJ). Segundo 
esse documento baseado em decisões da IV Assembléia Geral da ASAREAJ, realizada em dezembro de 1991, a atividade 
de caça é estritamente destinada à alimentação dos moradores, excluindo-se qualquer comercialização; além disso, é 
interditada a ‘caçada com cachorros’(Artigo 6, parágrafo C). Cabe notar que o Plano de Utilização editado pelo IBAMA 
no Diário Oficial em outubro de 1994, embora apoiando-se de modo geral no texto publicado pela Associação, omite 
qualquer menção à atividade de caça. Mais adiante trataremos das ‘regras costumeiras’ e dos códigos morais associados à 
atividade da caça.  
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novas, mas têm merecido crescente atenção5. Uma das idéias hegemônicas da 

linguagem técnica e legal de hoje em dia é a de ‘usos humanos sustentáveis’ da natureza, 

que seriam, aqueles que retiram ‘recursos’ na natureza no presente sem afetar o estoque 

desses recursos no futuro6. Note-se que, nessa acepção, usos sustentáveis aplicar-se-

iam, estritamente, apenas aos chamados recursos naturais renováveis: aqueles que 

consistem em um capital natural que se reproduz ao longo do tempo, e do qual se pode 

possivelmente extrair uma certa quantidade de maneira duradoura.7  

A linguagem utilizada nesse enfoque indica a relação estreita entre o tema do ‘uso 

sustentável de recursos naturais’ e a linguagem da economia. Esse enfoque economicista 

dos problemas ambientais, contudo, deve ser problematizada. O enfoque econômico 

conomia, no enfoque neoclássico, trata da alocação ótima de recursos, e para esse 

enfoque, o mercado tem sido tratado como a instituição privilegiada de alocação. 

Contudo, a própria ‘economia dos recursos naturais’, ao tratar dos chamados ‘recursos 

naturais’, tem destacado o fenômeno batizado pelos economistas como como ‘falhas de 

mercado’. A culpa por essas falhas é colocada na dificuldade às vezes intransponível para 

atribuir direitos de propriedade a recursos naturais como o ar, a água e animais silvestres. 

É bem conhecido o exemplo do economista Colin W. Clark, em artigo publicado em 1973 

sobre a pesca da baleia azul, um dos maiores mamíferos da Terra e habitante do mar, e 

um dos mais fáceis de caçar e de matar. Eis uma síntese do artigo, nas palavras do E. O. 

Wilson:  

“Mais de 300.000 baleias azuis foram coletadas durante o século XX, com 

um pico de 29.649 na estação de 1930-1931. No início da década de 1970, a 

população tinha sido reduzida a algumas centenas de indivíduos. Os japoneses 

estavam especialmente empenhados em continuar a caçar mesmo com o risco de 

extinção total. Clark perguntou então que prática poderia render mais dinheiro aos 

baleeiros e à humanidade: parar de pescar e deixar que a população das baleias 

azuis se recuperasse, para depois coletá-las sustentávelmente para sempre, ou 

matar o resto o mais rápido possível e depois investir o lucro em ações da bolsa? 

                                                 
5 Sobre questões éticas, ver p. expl. Luc Ferry e Claudine Germé (1994). 
6 Por exemplo, a lei que institui o SNUC  “Conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, 
compreendendo a ... utilização sustentável ... para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais 
gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras...”(Lei 9.985, de18 de 
junho de 2000, Art. 2, II). 
7 A literatura econômica sobre os ‘recursos naturais’ é imensa. Uma das referências é Philip A. Neher. Como outras, ela 
trata da tensão que existe entre “motivos ou para explorar ou para conservar os recursos’, e do fato de que ‘usos de muitos 
recursos não são regulados eficazmente por mercados, no sentido contemplado pelas análises econômicas tradicionais” (p. 
vii).   
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A resposta desconcertante para taxas anuais de mais de 21 por cento ao ano foi: o 

melhor é matar todas as baleias e investir o dinheiro no mercado” (Wilson 2002).  

É mais rentável esgotar pela extração a totalidade da população de baleias e 

investir o dinheiro no mercado financeiro se os juros forem suficientemente altos do que 

realizar a pesca sustentável por um horizonte de tempo indefinido. E o que é melhor: 

assegurar um fluxo de longo prazo de serviços de uma floresta ou convertê-la de uma vez 

em madeira e usufruir do fluxo de juros gerado pelo capital? 

Qual é a explicação desse resultado perverso? A resposta típica dos manuais de 

economia invoca as ‘falhas do mercado’. O raciocínio apresentado por Colin Clark tomava 

o preço corrente do óleo e da carne de baleia, e os juros do mercado financeiro também 

correntes. Mas as baleias azuis não têm apenas o valor do óleo e da carne nelas contidos 

(e não há mercados para o valor das baleias para os não-pescadores). Quanto pagariam 

as gerações futuras, se pudessem, para que as gerações atuais salvassem as baleais da 

destruição? Quanto pagaríamos hoje em dia pela biblioteca de Alexandria? Mas, o 

mercado não dá voz nem à humanidade como um todo, nem aos que estão por nascer. 

No texto citado acima, afirma-se por exemplo:  

“Reconhece-se hoje em dia que a capacidade dos mercados usuais para 

regularem o uso dos recursos é inadequada para muitos recursos importantes. 

Mercados inexistentes são também onipresentes na economia dos recursos 

naturais. Ar e água puros, estoques de animais silvestres, e aquíferos constituem 

bons exemplos onde os mercados são rarefeitos ou ausentes, simplesmente 

porque direitos de propriedade sobre esses recursos, ou sobre os custos e 

benefícios que eles proporcionam, são muito difíceis de definir ou custam muito 

caro para serem emplementados” (Neher: vii).

Mas há outros enfoques possíveis. Por que razão devemos tomar o mercado como 

o mecanismo ideal para orientar o uso dos recursos de que dispõe a humanidade? 

Sabemos, por exemplos como este, que uma decisão social orientada pela mão invisível 

do mercado pode ser economicamente eficiente mas socialmente péssima.8 Mas só o 

                                                 
8 No jargão dos economistas, um ‘equilíbrio Nash’ (uma situação de ajustamento do mercado da qual cada indivíduo não 
tem motivos racionais para se desviar) pode não ser um ‘ótimo de Pareto’ (uma situação social de bem-estar impossível de 
melhorar). Isto é: uma situação gerada pelo mercado pode ser inferior àquela que corresponderia ao bem-estar máximo 
dos indivíduos envolvidos, segundo seus próprios critérios. Note-se ainda que a noção de ‘ótimo de Pareto’ é 
extremamente conservadora, já que exclui dos processos de ‘melhoria do bem-estar’ qualquer redistribuição de 
propriedade, incluindo apenas procedimentos que poderiam ser atingidos por mecanismos não-mercantis, como acordos, 
cooperativas e mecanismos similares de ação coletiva (cf. por exemplo Dasgupta e Heal 1987.      
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caráter quase-religioso da fé atual no mercado e no individualismo justifica o fato de que 

busquemos mesmo nesses casos a correção de ‘falhas do mercado’, em vez de 

reconhecer que o problema é o próprio mercado. Mas, o mercado não é a única 

instituição existente para distribuir os bens de que necessitam seres humanos para viver. 

Na forma universalizada que assume hoje, é uma instituição relativamente recente para 

organizar a produção e a distribuição dos bens, cujos efeitos positivos e negativos, em 

diferentes domínios da vida social, ainda estão sub judice. Certamente, nas últimas 

décadas, nem no Brasil nem no resto do mundo essa instituição se mostrou eficiente seja 

no que se refere à proteção do meio ambiente, seja na luta contra a desigualdade social, 

ou pela erradicação da doença em escala mundial, pela difusão da educação pública, ou 

em áreas como a segurança interna e externa.   

Chamam-se de ‘commons’, na literatura em inglês, de áreas de uso comunal, ou 

sejam, territórios tais como florestas ou pastos utilizados coletivamente por comunidades 

localizadas. Passagens históricas célebres da obra de Marx trataram do processo 

histórico de cercamento dos ‘commons’ como um componente essencial da expropriação 

do campesinato inglês durante o período de formação do capitalismo. Tratava-se do que 

hoje se chamaria de privatização de áreas coletivas; trata-se também não só da 

conversão da terra, mas também da vida nela existente, em mercadoria. Ora, um influente 

artigo de Gareth Hardin, publicado em 1968, afirmou que recursos utilizados sob a forma 

de ‘commons’ levariam inexoravelmente à sua depredação. O exemplo didático de Hardin 

é o de um pasto utilizado em comum por uma coletividade de, digamos, cem pastores: 

cada um, ao acrescentar uma ovelha ao rebanho, ganha sozinho os benefícios de 

introduzir o animal, mas os prejuízos ao pasto daí resultantes são distribuídos por cem. 

Todos seriam assim induzidos pela lógica da ação racional a introduzir sempre mais um 

animal, e assim inexoravelmente levariam o pasto a um ponto de degradação irreversível.  

O verdadeiro alvo de Hardin era o crescimento demográfico em países pobres -- 

para Hardin, os habitantes do terceiro mundo que colocam grandes famílias no mundo 

são como os pastores que colocam ovelhas num pasto que não pertence a ninguém. Eles 

estão condenando o mundo à destruição.  A analogia com o caso das baleias também é 

clara: a falha do mercado surgiria no caso das baleias porque os baleeiros, tal como os 

pastores, não arcariam com os prejuízos trazidos por sua ação sobre o ‘commons’ que é 

o oceano. A moral é que áreas de uso coletivo, estão destinadas à depredação, sejam 
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oceanos, sejam pastos comunais, sejam florestas de caça, seja o espaço vital como um 

todo. A solução implícita no diagnóstico de Hardin apontava em duas direções: uma delas 

a do controle autoritário dos recursos por parte do Estado, e outra para a privatização 

individual dos recursos. No primeiro caso, os pastos são cercados como um todo pelo 

Estado; no segundo caso, por cada proprietário privado, que passaria agora a arcar com 

os custos da depredação.  

Ora, o caráter autoritário da argumentação de Hardin torna-se evidente quando se 

considera que ele passou ao largo de todos os sistemas de direitos comunais e de 

sistemas de uso comunitários que existiram historicamente e ainda existem, e que se 

interpõem entre o sistema de propriedade privada individual e administração direta pelo 

governo. Hardin passar por cima dos sistemas tradicionais de uso coletivamente 

organizado da terra e dos recursos, confundindo situações de direitos coletivos em que 

uma comunidade é dona de algo, com situações de acesso livre nas quais ninguém é 

dono de nada.9 Em segundo lugar, possou por cima da natureza moral dos indivíduos 

sociais, tomava os membros do grupo local como se fossem indivíduos puros, isolados 

uns dos outros, agindo como o famigerado homo economicus dos manuais de economia, 

para os quais não existem relações de parentesco, vínculos de vizinhança, instituições 

associativas, nem valores religiosos e éticos, atuando sobre os atos individuais. Em 

outras palavras, o raciocínio de Hardin, como o dos economistas neoclássicos, se dava 

em um vácuo cultural-moral, no qual não há altruísmo nem amor, e onde não há religião 

nem militância.  

Contudo, numerosos exemplos empíricos ressaltam a importância dos 

componentes morais e institucionais que permeiam a vontade coletiva10. Sistemas de uso 

de recursos operados por comunidades territorialmente localizadas utilizam-se de maneira 

durável áreas de ‘commons’ (florestas alpinas e chapadas no sertão são exemplos) desde 

que sejam assegurados direitos coletivos bem definidos sobre esses recursos e desde 

que instituições costumeiras reajustadas tenham funcionamento igualmente assegurado 

no contexto legal do país. Pedras são sagradas para quíchuas do altiplano andino; para 

hindus, vacas são sagradas e outros animais são vistos como parte de um circuito de 

                                                 
9 Casos empíricos que ilustram regimes de propriedade e de administração coletivos de recursos utilizados em comum têm 
sido muito estudados pela literatura internacional (Gibson e outros 2000, Ostrom e outros 1996). Sobre as implicações 
desse tema para a compreensão do próprio conceito de ‘direitos de propriedade’, ver um ponto de vista crítico em 
Bromley 1991; para argumentos em prol do ‘direitos de propriedade’ e de soluções aos problemas mencionados no âmbito 
do mercado, ver Anderson e McChesney 2003.   
10 Jean-Jacques Rousseau, no Contrato Social, afirmou que a ‘vontade coletiva’ não é o mesmo que a soma das ‘vontades 
individuais’ de uma ‘vontade coletiva’. 
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reencarnação.11 Em ambos os casos há implicações sobre o ‘sistema de uso’ daquilo – 

pedras, vacas – que a linguagem econômica chama sumariamente de ‘recursos’ para 

indicar que são objeto de um cálculo econômico. São a privatização e o planejamento 

estatal, freqüentemente combinados entre si, o fator que condena à destruição rápida não 

apenas um ou outro ‘recursos’, mas paisagens inteiras e mesmo ecossistemas.   

A questão do governo de territórios que compreendem recursos utilizados ‘em 

comum’ é contudo complexa. Não basta lembrar aqui que entre a propriedade privada 

individual e a propriedade estatal há um espaço formado por numerosos sistemas de 

propriedade coletiva: comunitária, condominial, consorciada. É preciso levar ainda em 

conta que esses regimes de propriedade superpõem-se um ao outro. Não é preciso ir 

longe para dar-se conta deste fato: moradores de qualquer grande cidade sabem que a 

derrubada de árvores não apenas na calçada da rua, mas também no próprio jardim da 

casa, é questão de domínio público, área onde tanto a decisão quanto a execução cabem 

ao poder municipal e dependem de sistemas de zoneamento e de outras leis que 

superpõem, no mesmo território, domínios privados e domínio público. Da mesma 

maneira, moradores de territórios florestais, de chapadas sertanejas ou de mangues e 

praias na costa marítima convivem com uma superposição variada de recursos de ‘livre 

acesso’, de ‘controle comunitário’ e de ‘recursos familiares’, cujos limites variam de caso 

para caso. No caso dos seringueiros, por exemplo, são diferentes os direitos sobre os 

produtos do roçado aberto na floresta (que se estendem às capoeiras deles derivados, 

mas dependem do trabalho neles investido e não da compra e venda da terra), os direitos 

de usufruto sobre as seringueiras e castanheiras da colocação (que também dependem 

do trabalho previamente investido nelas, mas que se limita à coleta dos produtos, látex e 

castanhas respectivamente, não incluindo a derrubada das próprias árvores), e os direitos 

de coleta sobre animais silvestres (que não são fruto do trabalho investido, e que não são 

claramente associados a um território determinado, já que animais são móveis – um 

indivíduo pode localizar e perseguir o animal em ‘sua’ colocação, enquanto outro o avista 

e abate em outra colocação).12  

                                                 
11 O Direito Romano distinguia as ‘coisas in commercio’, suscetíveis de ser apropriadas ou alienadas por um particular, e 
as ‘coisas extra commercium’. As ‘coisas extra commercium’ classificavam-se por sua vez em ‘coisas de direito divino 
(res diuini uiris)’ e ‘coisas de direito humano (res humani iuris)”. Coisas de direito divino incluam tempos e objetos de 
culto, sepulturas e oferendas, e objetos dedicados aos deuses como muros e portas das cidades. Entre as coisas de direito 
humano, incluiam-se aquelas que a natureza ‘coloca à disposição de todas as pessoas’, como o ar, o mar; incluíam-se 
ainda as res publicae (ruas, praças, bibliotecas), e as ‘coisas da coletividade’ (distintas das coisas que pertencem ao 
Estado). Ver Moreira Alves 1983, p. 173   
12 O direito romano já tratava com minúcias problemas relativos a ‘coisas sem dono’ (res nullius) tais como os animais 
selvagens, ou ilhas surgidas, ou pesca. Os juristas romanos discutiam qual seria o momento em que ocorreria a aquisição 
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No caso brasileiro, tais questões são extremamente relevantes.13 De fato, o Brasil 

teve um papel pioneiro na implementação de políticas públicas que reconheceram o papel 

de comunidades locais/tradicionais no gerenciamento de recursos naturais, 

exemplificadas pelas Reservas Extrativistas e em outras áreas de conservação de uso 

direto. As Reservas Extrativistas são legalmente unidades de conservação de uso direto e 

definidas como “espaços territoriais destinados à exploração auto-sustentável e 

conservação dos recursos naturais renováveis, por população extrativista”.14 Em sistemas 

como esse -- como é o caso das demais Unidades de Conservação de Uso Direto --, fica 

patente que gestão de recursos vegetais, animais, lagos e rios existentes interessa não só 

às comunidades que residem nessas áreas, mas à sociedade como um todo.  

Como gerir os recursos em áreas desse tipo? Um aspecto institucional decisivo 

nas Reservas Extrativistas é que se trata de territórios da União, mas concedidos em 

usufruto a associações de moradores, às quais cabe o co-gerenciamento dessas áreas 

conforme regras e estatutos localmente acordados e legitimados pelo poder público. 

Convém lembrar que essa combinação de propriedade pública (terra da União) e usufruto 

coletivo (concessão de uso a associações), incluindo-se licenças de apropriação familiar, 

não foi invenção do governo. Foi resultado da criatividade institucional do movimento 

organizado de seringueiros durante os anos de 1980. A razão para a introdução da 

propriedade da União foi explicitamente o objetivo de barrar a possibilidade de os  

seringueiros venderem individualmente lotes de floresta e mesmo que, em um sistema de 

tipo condominial, uma assembléia de condôminos vendesse o território em bloco a um 

comprador poderoso.15 O objetivo explícito foi portanto retirar o destino das antigas 

florestas de seringal do jogo de mercado e assim bloquear as amargas tragédias de 

privatização que haviam sido vividas pelos seringueiros no Estado do Acre durante as 

décadas de 1970 e de 1980. Essa experiência com o agressivo mercado da madeira foi 

também a razão para que, na minuta de Decreto-Lei proposta pelo Conselho Nacional de 

Seringueiros no Grupo de Trabalho instaurado em 1988 para regular a instituição das 

                                                                                                                                                     
da propriedade, por ocupação, dos animais caçados: pertenceria a quem o feriu, ou a quem o matou? E neste último caso, 
mesmo que tivesse o caçador matado o animal em terreno alheio e contra a vontade do dono? (Ver Moreira Alves 1983, p. 
359).   
13 A literatura brasileira sobre o assunto inclui trabalhos de Neide Esterci (1987, 1990), José de Souza Martins, Alfredo B. 
Wagner de Almeida (1989; 2002),  Emília Pietrafesa (      ), Dione Moraes (      ), Hélder Benatti (2003) e Almeida (1995).    
14 Decreto Nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990, Art. 1. 
15 Cf. Almeida, Mauro W. B. 2004. “Direitos à floresta e ambientalismo: os seringueiros e suas lutas”. Revista Brasileira 
de Ciêncìas Sociais, 19(55): 33-52. Ver também Almeida, Mauro W.B. 2002. "The Politics of Amazonian Conservation: 
The Struggles of Rubber Tappers”. The Journal of Latin American Anthropology 7(1):170-219,  2002. 
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reservas extrativistas, constasse explicitamente a proibição da exploração madeireira para 

fins comerciais.16  

Disso tudo resulta que, nas reservas extrativistas, combinam-se (1) um sistema de 

propriedade estatal, (2) um sistema de direitos coletivos (concessão de uso à 

Associação); (3) um sistema de direitos de uso familiares. Esses sistemas servem, por 

assim dizer, de contrapeso mútuo. Combinam-se ainda nas reservas extrativistas as leis 

ambientais que se aplicam de maneira geral (como a proibição de desmatamento à 

margem de rios, e as leis que regem o uso da fauna silvestre), os regulamentos que 

constam no “Plano de Utilização”, e as regras do costume que operam na vizinhança. Um 

efeito desse pacote de direitos e de princípios é a flexibilidade para que diferentes 

agentes sociais interpretem diferentemente as regras e coloquem-nas em prática segundo 

estratégias também diferenciadas.17 Trata-se portanto de um regime de direitos múltiplos 

e superpostos, que se comporta como uma arena onde entram em conflito, amiúde, 

orientações vindas do estado e decisões tomadas localmente, e onde a associação de 

moradores, como instância intermediária entre esses dois planos, sofre pressões de baixo 

e de cima. Nas reservas extrativistas constitui-se assim um regime fundiário em 

movimento, e não uma estrutura fixa de uma vez por todas. Esse movimento é a 

resultante de processos locais que interagem com decisões e políticas nacionais, em vez 

de ser um mero resultado automático dos ‘costumes’ ou da ‘tradição’. Melhor dizendo, 

aquilo que se chama de ‘tradicional’ aqui se deve entender como o processo de inovação 

que passa pela transmissão oral de informações, pela experimentação coletiva e pela 

reflexão cujo sujeito é, para usar a linguagem da comunidade informacional, uma 

‘inteligência coletiva’.  

A floresta é o nosso mercado e o mercado na floresta 

Os moradores da Reserva Extrativista do Alto Juruá referem-se freqüentemente à 

floresta como o ‘nosso mercado’: “É da floresta que tiramos todo o nosso rancho, ela é o 

                                                 
16 Essa cláusula foi uma das que foram omitidas do Decreto-Lei publicado em 20 de janeiro de 1989; outra cláusula 
importante era a que, além de destinar explicitamente as reservas extrativistas ao uso sustentável de populações 
tradicionais, mencionava o papel das associações e cooperativas locais no gerenciamento desses territórios. Essa última 
cláusula manteve-se porém no Decreto-Lei, publicado em 15 de janeiro de 1989, que institui a primeira Reserva 
Extrativista, a do Alto Juruá. Essa não será a primeira divergência entre o texto da lei oficial e o texto da ‘lei costumeira’.   
17 Ver Luna (2003); Almeida e Pantoja Franco (2000); Lozano Costa (1998); Postigo (2003).  
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nosso mercado”.  Eles dizem que a lei federal permite a caça na REAJ18, pois a vida na 

floresta não tem supermercado como tem a vida na cidade. Os moradores da REAJ dizem 

que só é permitido caçar em território da Reserva porque a caça é para a ‘consumação’ 

das famílias, e que a floresta é o ‘mercado’ de quem mora nas colocações dos antigos 

seringais.  

Cabem aqui duas informações. Primeiro, essa interpretação da ‘lei federal’ 

concorda com o que diz o Artigo 37 da Lei dos Crimes Ambientais de fevereiro de 1998, 

que afirma não ser crime abater animais silvestres “em estado de necessidade, para 

saciar a fome do agente ou de sua família”; contudo, os seringueiros aplicavam o mesmo 

conceito bem antes de 1998, como evidencia o próprio Plano de Utilização, redigido como 

minuta em 1991 e editado em 1993. Trata-se portanto não de uma referência à legislação 

de 1998, e sim da visão local dos moradores sobre o que é a ‘lei’. A segunda observação 

diz respeito ao sentido com que a palavra ‘mercado’ é utilizada pelos moradores da 

Reserva. Não se trata aqui do mercado como espaço virtual onde compradores e 

vendedores se defrontam enquanto proprietários de dinheiro, de mercadorias e de 

recursos, como na teoria econômica, e sim de um espaço físico onde consumidores se 

abastecem de bens oferecidos em troca de dinheiro. Ora, é esse o mercado da cidade 

que é contraposto à floresta como mercado. No mercado da cidade obtém-se carne por 

meio de dinheiro; na mata como mercado obtém-se carne ‘procurando’. O mercado da 

cidade é só para quem tem dinheiro; a floresta como alternativa ao mercado (como ‘nosso 

mercado’) é um armazém exclusivo para os moradores, mas beneficia a todos eles, 

tenham ou não dinheiro.   

O tema do uso da floresta está colocado em pauta, particularmente em vista das 

iniciativas recentes para implementar o ‘manejo de fauna silvestre’, por parte do Centro 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Populações Tradicionais (CNPT), órgão do 

IBAMA.19 Essas iniciativas propõem a ‘criação de animais silvestres em regime de semi-

cativeiro’ para fins comerciais em reservas extrativistas. Em 2003 o CNPT lançou uma 

cartilha intitulada “Manual de Manejo de Fauna Silvestre”, o quinto volume de uma série 

cujo título é “A Reserva Extrativista que Conquistamos”.  

                                                 
18 A fim de facilitar a redação e leitura do texto usaremos com bastante freqüência apenas o termo Reserva e a sigla REAJ 
para nos referirmos a Reserva Extrativista do Alto Juruá.   
19 O Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais - CNPT, é o órgão do IBAMA que 
administra as Reservas Extrativistas. Foi  criado através da Portaria IBAMA N° 22, de 10/02/92.  É monitorado e avaliado 
por um Conselho Consultivo composto por representantes de seus beneficiários, ONGs e entidades que trabalham com 
Populações Tradicionais.  
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Segundo o manual a caça na região Amazônica vem sendo praticada de “forma 

indiscriminada e desordenada” (pág.17). Ainda segundo o manual, os povos da floresta 

“vêm encontrando dificuldades cada vez maiores para a obtenção de proteína animal, 

devido ao crescimento de suas populações, ao uso de práticas degradadoras do ambiente 

e à excessiva e incorreta exploração da caça, especialmente realizada por moradores de 

cidades próximas e assentamentos agrícolas” (págs. 17-18). A partir desse diagnóstico, o 

manual propõe o ‘manejo da fauna’ baseado na criação de animais silvestres em regimes 

extensivos e semi-extensivos com fins comerciais, que chama de alternativa econômica 

para as populações da floresta. Essa medida, segundo o manual, poderia resolver dois 

problemas socioambientais urgentes: recuperar a fauna silvestre da região Amazônica e 

assegurar a viabilidade econômica das populações tradicionais nessa área. As bases 

legais apresentada são portarias sancionadas pelo mesmo órgão (CNPT, 2003: 37 a 39) 

autorizando a criação de animais silvestres em regimes ‘extensivos’ e ‘semi-extensivos’ e 

regulamentando a comercialização e fiscalização desses animais20.  

A domesticação de animais silvestres, ou sua ‘criação em cativeiro’, pode vir a ser 

uma atividade econômica para moradores da floresta. Mas as justificativas apresentadas 

para a proposta no texto acima citado traz à tona a ausência de dados locais e regionais 

sobre a abundância dos animais silvestres, sobre o papel desses animais como fonte de 

alimentação, e também sobre a evolução da densidade demográfica humana nas 

reservas extrativistas. Assim, muito embora uma das justificativas da proposta para 

mudanças no ‘manejo de fauna’ nas reservas invoque a escassez crescente da caça, no 

caso da Reserva Extrativista do Alto Juruá o julgamento comum e também dados 

registrados desde 1995 indicam que, ao contrário, ocorreu ao longo da década de 1990 

um aumento do retorno da caçada para grupos de animais como porquinhos (Tayassu 

tajacu) e queixada (Tayassu pecari).21 Outra justificativa é o ‘crescimento das 

populações’, embora a densidade demográfica tenha diminuído tanto na Reserva 

Extrativista do Alto Juruá como na zona rural como um todo, em escala micro-regional e 

                                                 
20 A criação de animais silvestres proposta não visa apenas o comércio local e não-local da carne como produto. Visa 
também o comércio de animais vivos como bichos de estimação, matrizes de criadouros e ainda o mercado de 
subprodutos animais como glândulas, couro, vísceras e outras partes. Outro aspecto significativo da proposta é que a 
definição de regimes de criação ‘extensivos’ parece ser elástica o suficiente para contemplar áreas da dimensão da própria 
reserva, sem serem necessárias cercas ou outra forma de separação física do território de ‘criação’ da floresta circundante.  
21 A mesma asserção é às vezes apoiada em modelos teóricas de ‘extração sustentável’. Em geral sem apoio em 
parâmetros reais (como taxas de reprodução, índices de mortalidade e capacidade de suporte), e sem levar em conta 
movimentos migratórios das populações animais, ou ainda por outras limitações (como a de não incluir taxas variáveis de 
extraçào associadas a retornos decrescentes, por exemplo), tais modelos chocam-se com o fato de que grupos animais 
supostamente coletados em taxas ‘insustentáveis’ (isto é, que deveriam levar a população à extinção) continuam a serem 
caçados ao longo de décadas.  
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regional.22 Quanto à ‘forma indiscriminada e desordenada’ de caça a que se refere o 

manual, a atividade de caça na REAJ foi regulada desde 1991 com o Plano de Uso da 

ASAREAJ (Associação dos Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto 

Juruá), e as regras contidas no Plano foram postas em prática – muito embora a versão 

aprovada pelo próprio CNPT-IBAMA tenha omitido precisamente essa ordenação da 

atividade de caça.23   

A introdução de um canal de comercialização legal de animais silvestres, com um 

certificado de ‘criação em regime ‘extensivo’ que equivale a afirmar que se originam das 

florestas da própria reserva, poderá tornar extremamente difícil fiscalizar e reprimir a 

atividade de comércio clandestino de caça que é hoje praticada na fronteira norte da 

Reserva Extrativista do Alto Juruá, nas vizinhanças de Marechal Thaumaturgo e do 

Assentamento Rural do rio Amônia, e que é combatida hoje por vários moradores da 

Reserva com apoio nas hoje claras regras do Plano de Utilização da Associação e na 

atuação dos fiscais-colaboradores locais. Legalizar o comércio de caça através da 

denominação de regime extensivo poderá assim estimular, ao invés de reduzir, a  

“excessiva e incorreta exploração da caça, especialmente realizada por moradores de 

cidades próximas e assentamentos agrícolas”. Sem dúvida parece meritória a 

preocupação de atingir a ‘viabilidade econômica’ nas reservas extrativistas, bem como de 

regular a atividade cinegética de subsistência. Mas apresentar essa proposta como uma 

solução generalizada pode levar a resultados opostos aos pretendidos.  

A questão de fundo é que há vários problemas envolvidos na política para o uso 

da fauna nas reservas extrativistas que não deveriam ser confundidos. Considerando 

esses problemas a partir do quadro vigente na Reserva Extrativista do Alto Juruá, há duas 

estratégias a considerar.  

Uma delas conduz aos problemas de ‘manejo sustentado da fauna de caça’, 

incluindo as seguintes metas: (a) a defesa da fauna local contra a ‘invasão’ de caçadores 

comerciais (tarefas às quais se associam os fiscais-colaboradores); (b) a conservação do 

estoque de animais de ‘caça’, permitindo a coleta continuada por parte dos moradores 

                                                 
22 Os dados quantitativos sobre o retorno da atividade cinegética e sobre o esforço de caça estão sendo preparados para 
publicação, como resultado do projeto “Pesquisa e Monitoramento em Áreas de Conservação Gerenciadas por Populações 
Tradicionais”, coordenado por um dos autores (cf. Nota 1 acima; ver Almeida e outros, no prelo). Dados sobre a redução 
da população na Reserva Extrativista do Alto Juruá e na zona rural do Estado do Acre como um todo encontram-se em 
Ruiz-Péres e outros no prelo. Para dados mais gerais que apontam na mesma direção, ver Monteiro e Sawyer (2001), 
segundo quem a população rural da Amazônia legal diminuiu entre os anos de 1975 a 1995, apesar da população urbana 
ter aumentado, principalmente na porção oriental (Pará e Maranhão) da Amazônia legal. 
23 Para mais detalhes, ver Almeida e Pantoja Franco (2000).  
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para consumo; e, (c) a distribuição eqüitativa dos benefícios da caça (ilustrada pelo 

‘sistema de vizinhança’). Essa estratégia de manejo apoia-se em mecanismos para cada 

meta que precisariam ser fortalecidos. Para a meta (a), fiscalização das rotas de ‘invasão’ 

comercial, dos comerciantes e dos pontos de consumo, apoiada na proibição absoluta de 

comércio de animais silvestres; para a meta (b), os regulamentos locais de acesso à 

fauna, exemplificados pelas regras do Plano de Uso da Associação (versão local), pela  

proteção dos ‘refúgios de caça’, e por regras que poderiam ser acrescentadas ao Plano 

de Uso, discriminando espécies protegidas e estações de caça alternadas, assim como 

regulamentos para licença de uso de armas de caça; e, para a meta (c), o fortalecimento 

dos sistemas de ‘vizinhança’ e de resolução de conflitos locais. Trata-se de uma 

estratégia já em funcionamento, e cujo objetivo geral é combinar a conservação da fauna 

com seu uso alimentar, com base em costumes e regras já em operação. Essa estratégia 

depende crucialmente do fato de que ela se aplica a populações humanas dispersas e 

com baixa densidade em florestas ricas e desigualmente ocupadas; depende também de 

padrões culturais que, longe de sobreviverem inercialmente, são acionados por políticas 

públicas ou podem sofrer erosão em conseqüência delas.   

Outra estratégia de manejo visa também a meta de conservar a fauna e utilizá-la 

de maneira duradoura, mas agora: (a) substituindo o uso da fauna silvestre na natureza 

pelo uso de animais domesticados em cativeiro; (b) convertendo em rendimento 

monetário animais silvestres (regime de ‘criação extensiva’). Uma das dificuldades 

associada a essa estratégia é que, enquanto no sistema de uso-para-consumo a pressão 

sobre a caça é principalmente função da densidade demográfica local, no sistema de 

extração-para-venda a pressão sobre a caça passa a depender dos preços vigentes no 

mercado; o primeiro sistema é auto-regulado pelo consumo; o segundo não é. O papel da 

fiscalização da fronteira da área ‘sob manejo’ passa a ser crucial. Mas, há aqui outra 

diferença entre os sistemas: enquanto no sistema de uso-para-consumo há uma regra 

simples e absoluta, que não depende de documentos, que é a interdição de qualquer 

comércio de carne silvestre ou de animais silvestres, no sistema de extração-para-o-

mercado a distinção entre o que é permitido e o que é proibido depende da presença ou 

ausência de um papel, em princípio falsificável. A distinção torna-se, em áreas remotas, 

impossível de determinar de maneira inambígua.        
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A caça na Reserva Extrativista do Alto Juruá 

A caça na REAJ é uma rica fonte de proteína. Juntamente com a farinha de 

macaxeira, constitui a dieta básica da população que vive nessa Reserva. Os moradores 

da Reserva estão acostumados a preparar seus pratos com o pirão feito do caldo da 

carne e muita farinha, complementando com pedaços da carne em cima. Sem esses 

alimentos na casa, costumam dizer que não há rancho, que não tem nada para comer, 

mesmo quando a família tem abundância de macaxeira, frutas e cereais em casa. Se há 

outras coisas como arroz e feijão (considerados como ‘mistura’), o prato pode tornar-se 

mais saboroso, mas o que não pode idealmente faltar no prato dessas pessoas é a carne 

e a farinha. Todo grupo doméstico cultiva em condições normais roçados em vários 

estágios suficientes para prover a família de farinha durante todo o ano.24 Quanto à carne, 

embora a maioria das casas possua pequenas criações de galinhas, patos e outros 

animais de terreiro, e muitos criem também gado, a fonte regular são os animais da 

floresta. A floresta é assim, de fato, o mercado onde se obtém a dieta básica, sem 

dinheiro. 

Os animais silvestres são parte integrante da floresta. Na Reserva Extrativista do 

Alto Juruá, a população desses animais é muito diversificada, mesmo considerando-se os 

grupos animais mais visados pelos moradores como fonte de alimento: ungulados -- a 

‘caça’ por excelência: antas (raras e sob pressão, mas presentes), veados (percebidos 

como mais abundantes hoje em dia do que em 1990), queixadas e caititus (encontrados 

em abundância crescente desde meados da década de 1990), e embiaras (as aves, 

particularmente os tinamídeos; primatas (alguns sob pressão); roedores (pacas, cotias, 

quatipurus) e outros grupos menos importantes. É possível tomar como um critério 

simples a densidade demográfica inferior a um habitante por km2 como um limite superior 

para um relativo equilíbrio entre população humana (de predadores) e população não 

humana (de presas) e a maioria desses grupos animais (as antas e alguns primatas 

exigiriam uma densidade inferior). A natureza desse equilíbrio varia de espécie para 

espécie, e os fatores que explicam a relativa abundância de alguns grupos de animais 

(por exemplo guaribas do gênero Alouatta) em contraste com outros grupos muito 

sensíveis à ação humana (por exemplo, para ficarmos entre primatas, o macaco-

barrigudo do genero Lagothrica) não são bem conhecidos. Note-se que há também 

diferentes princípios adotados pelos moradores ao definir animais visados, e que nem 
                                                 
24 Cf. Pantoja Franco e outros 2002. 
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sempre se guiam pelo critério do tamanho ou facilidade de obtenção: por exemplo, 

tamanduás (três gêneros distintos) e preguiças, embora de tamanho maior que o da 

maioria dos primatas, não são vistos como fonte de alimento, e a paca-de-rabo, de 

ocorrência endêmica na região, é vista como ‘praga de roçado’, mas não como fonte de 

alimento. Há populações indígenas vizinhas que recusam alimentar-se dos ungulados, 

preferindo primatas; os seringueiros dão preferência aos ungulados, estabelecendo entre 

eles analogias próximas com os ungulados domésticos (boi=anta, carneiro=veado, 

queixada e caititu=porco doméstico), e embora tratem os pequenos quatipurus e quandus 

como alimento, rejeitam coelhos, ratos, marsupiais e outros itens na mesma classe de 

tamanho.25    

A mata é habitada e tem dono 

Um lugar “bom de rancho”, segundo a população da Reserva do Alto Juruá é um 

lugar cujas matas próximas são fartas de animais de caça. Os moradores da Reserva 

observam que os lugares onde mora muita gente são “ruins de caça” e neles há que se 

recorrer aos animais de criação do terreiro, os quais geralmente são galinhas e porcos, 

com mais freqüência. Eles observam também que, ao contrário dos lugares mais 

populosos, as matas devolutas, em regiões desabitadas e as matas próximas as 

nascentes dos rios, são ótimas de rancho. Entretanto, mesmo quando o canto é bom de 

rancho, às vezes a caçada não tem muito sucesso. O insucesso de uma caçada pode 

ocorrer por vários motivos: o caçador pode estar enrascado (com panema); ou aquele não 

foi um bom dia para caçar – dia santo ou dia da Caipora; a espera não deu certo, pois o 

bicho não veio naquele pé de comida e outros tantos motivos.26

Não é fácil para o caçador chegar em casa sem rancho para o jantar, 

principalmente quando ele passou o dia todo na mata. A atividade cinegética é ordinária 

na rotina da população residente dessa região, em média, duas vezes por semana um 

caçador sai para a mata em busca de alimento. Ademais, ela é uma atividade muito 

apreciada pela maioria dos homens da REAJ. Muitos contam com brilho nos olhos sobre 

os momentos difíceis e corajosos que passaram nas matas perseguindo animais. Caçar 

envolve um certo prazer, quase como um jogo de conquista ou de competição. O caçador 

                                                 
25 Almeida, Cunha e Smith 2002. 
26 Almeida, Lima, Aquino e Iglesias 2002: 311-326. 
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tem que contar com uma dose de experiência, técnica, conhecimento sobre os bichos e 

as matas, sorte e ciência.  

Além de dominar as técnicas de caçada e de conhecer bem a vida dos animais e 

as características das matas de diferentes qualidades, o bom caçador deve conhecer a 

ciência da mata. Deve estar atento para várias condutas dele próprio e dos vizinhos para 

não insultar os animais e a Caipora. Essas condutas compõem, de certo modo, uma 

etiqueta que é necessária para que o caçador não seja vítima de “enrasco”, “panema” ou 

“caé”. Os três termos servem para designar a falta de felicidade nas caçadas. Dificilmente 

o morador da Reserva explicará o que é panema dizendo que é azar. Provavelmente dirá 

que panema ou enrasco “é quando o cabra não está feliz para caçar”.  

“A caça é por felicidade, quem é feliz caça menos e come mais” disse um morador 

da Reserva. O que é então ser “feliz”? Um caçador feliz é aquele que sai para a mata e 

logo vê as caças, que não erra o tiro, e que volta para casa trazendo a janta da família 

satisfeito. As caças que ele avista são sempre mansas – isto é, são avistadas por ele 

antes de fugirem -- e morrem facilmente depois de feridas. Nem todo caçador é feliz. Uma 

mata freqüentada por um caçador pode ser boa de rancho, mas ele pode demorar muito 

para avistar caça, a caça pode vê-lo primeiro e fugir, ou ele pode perder os tiros. A 

felicidade na caçada, portanto, não é uma característica objetiva associada a um local, a 

um tipo de floresta ou a uma estação do ano; ela é uma qualidade do próprio caçador. Por 

isso, um caçador pode ser feliz, enquanto o seu vizinho não é; e um caçador pode deixar 

de ser feliz na caça, tornando-se enrascado: o caçador que encontra dificuldade para 

trazer animais para casa por um período duradouro logo pensa estar panema ou 

enrascado. Para o morador da floresta, o enrasco tem sempre uma causa. Essa causa é 

sempre uma ação humana: ou do próprio caçador, ou de algum vizinho ou vizinha. Essa 

ação é sempre uma conduta inadequada em relação ao corpo do animal já morto. Assim 

como o enrasco tem causas determinadas relacionadas a uma ação humana, há também 

meios para combatê-lo. Para se livrar do enrasco o caçador pode se valer de diversos 

meios, como a defumação, para a qual há diversos tipos de receitas.27  

Há gente que é feliz na caça por natureza. Mas há também meios para adquirir 

sucesso na caçada, como o uso de cabojo (ou caborge). O cabojo é comumente feito com 

a “maçã” que pode ser encontrada em qualquer animal, mas que preferencialmente é 

encontrada nos jabutis e nos veados. A maçã é uma bola de pêlos que se localiza mais 

                                                 
27 Cf. Almeida, Lima e Iglesias 2002, pp. 322 sobre receitas, e pp. 323 e seguintes sobre enrasco e noções relacionadas.  
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facilmente no bucho dos animais. Segundo moradores, os animais que têm maçã podem 

ser identificados por marcas distintivas: geralmente carregam uma marca alva pelo corpo, 

e no caso dos veados apresentam uma estrela branca na testa, ou no dorso, ou possuem 

as patas brancas. Outro meio para adquirir felicidade na caçada é fazer pauta (ou pacto) 

com a Caipora, ou o Caipora. Fazer pacto com Caipora, ou Dono das Caças, ou ainda 

Mãe das Caças, exige muita coragem. A pauta é uma das relações rituais entre caçador e 

Caipora.28  

A Caipora é temida pelos caçadores. Conforme o sr. Mílton da Conceição, ‘é um 

tipo de encante’. Pode aparecer sob várias formas, como animal ou gente, e protege os 

animais da mata contra caçadores “que praticam exploração29”. É ela quem cuida dos 

bichos feridos e ela quem manda assombrações ao caçador que está caçando em dia 

Santo, ou praticando caçadas exploratórias, por exemplo, matando mais do que pode 

carregar. Ainda segundo o sr. Mílton da Conceição:  

“Então, ele é o encarregado das caças, de todas as caças. A pessoa sabida, sabe 

que de tudo Deus deixou seu responsável. É ela que toma de conta de todas as caças da 

mata. O senhor vê, o senhor atira em um veado, ele sai doente, baleado. Mas é ela que 

trata dele, pra ele não morrer. É o caipora que trata de todas as caças. Todas as coisas 

que existem no mundo, Deus deixou um responsável. O senhor vê: o presidente é 

presidente, mas dentro do nosso país tudo tem uma pessoa que assume uma coisa. E 

assim Deus deixou as coisas definidas, e na floresta o dono da floresta é o caipora. Quer 

dizer, ele é que é dono das caças” 30

Segundo o sr. Mílton da Conceição, portanto, as caças, longe de serem um 

‘recurso sem dono’, possuem um responsável por elas. Esse responsável não só se 

coloca entre o caçador e as caças, punindo caçadores que vão à mata em dias proibidos, 

ou que caçam abusivamente, como zela diretamente pela saúde dos animais feridos. A 

noção de controle sobre a atividade da caça não é estranha ao universo de pensamento 

dos seringueiros.  

                                                 
28 Almeida, Lima e Iglesias 2002, p. 324. Caipora têm gênero pouco definido. Poder ser referido como masculino ou como 
feminino.  
29 Os caçadores que praticam caçadas de exploração são aqueles que não cumprem as normas do uso da fauna, ou seja: 
vendem a carne; vendem o couro ou caçam com cachorro. Ademais, o caçador preguiçoso que atira e não rasteja para 
procurar, deixando o animal quase morto na mata é também muitas vezes castigado pela Caipora.  
30 A citação do sr. Milton Gomes da Conceição está em Almeida, Aquino e Iglesias 2002, p. 324. Veja-se, sobre a vida do 
sr. Milton Gomes da Conceição, Pantoja Franco 2004.  
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Esse ponto ajuda a explicar porque razão regulamentos sobre a caça são 

considerados razoáveis e legítimos por boa parte dos moradores. Embora a atividade de 

caçada seja disciplinada pelo Plano de Uso elaborado em 1991 em Assembléia Geral, a 

atividade cinegética é ainda estopim de muitos conflitos na REAJ. Alguns desses conflitos 

dizem respeito a infrações às regras da Reserva e a seu Plano de Uso. Trata-se aqui 

primeiramente das “caçadas invasoras”, e também da ‘caçada com cachorro’. As ‘caçadas 

invasoras’ são aquelas feitas com finalidade comercial, explicitamente proibidas não 

apenas pelo Plano de Utilização, como pela legislação federal. Essas caçadas proibidas 

ou criminosas, com o fito de vender a carne ou a pele dos animais, são quase sempre 

praticadas por caçadores que não habitam o território da reserva, e ocorrem nas 

proximidades da pequena cidade de Marechal Thaumaturgo, na fronteira norte da 

Reserva Extrativista, onde o rio Amônia separa a Reserva de um projeto de colonização 

agrícola. Quanto à ‘caçada com cachorro’, proibida pelo Plano de Utilização (na sua 

versão aprovada e divulgada pela Associação), ela aplica-se internamente à reserva, e 

visa limitar a pressão sobre os animais de maior porte, sobretudo veados, porcos do mato 

(queixadas e caititus) e antas. A motivação para a proibição era o fato de que, por um 

lado, a caçada de veados e outros animais, pelos cachorros (particularmente aqueles do 

tipo ‘paulista’) tanto levava inexoravelmente à captura do animal ao fim de uma longa 

perseguição, como ‘espantava’ o restante da caça – termo usado pelos moradores para 

designar especificamente veados, porcos silvestres e anta, ou seja, os ungulados. Como 

a caçada desse tipo exigia cachorros ‘paulistas’ de custo elevado, e também requeria uma 

equipe de jovens caçadores, os caçadores mais idosos, sem muitos filhos maduros e sem 

meios para comprar os cobiçados cachorros ‘paulistas’ viam-se privados de acesso à 

caça. Com a proibição, os métodos principais para procurar a caça passaram a ser o 

rastreio solitário (a caçada a curso) e a espera. Esses métodos dão maior chances à caça 

e democratizam o acesso a ela, favorecendo em particular os caçadores mais velhos e 

experientes e que vão à mata sozinhos.  

Mas há outros conflitos em torno da caça que não são regulamentados 

explicitamente pelo Plano de Utilização. Esses conflitos dizem respeito à dinâmica interna 

de ocupação das matas. Os moradores da região, continuando a prática anterior à criação 

da Reserva, moram em localidades compartilhadas por um pequeno grupo de famílias, e 

além disso mudam com freqüência de domicílio. Muitas vezes a razão da mudança é a 

busca de colocações melhores para a caçada, ou ‘boas de rancho’.  Ora, os moradores 

de uma localidade ou colocação ocupada e explorada por um grupo local considera o 
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território da colocação – muitas vezes correspondente ao das estradas de seringa a ele 

associado – como zona de caçada daquela colocação. Suponhamos então que na 

colocação A a caça seja abundante em determinado momento. Que acontece então se 

um grupo de moradores da localidade B organiza expedições de caçada na colocação A? 

Esse ato poderia ser considerado como uma outra forma de ‘invasão’, embora não 

designada como tal no Plano de Utilização. Pode ocorrer também que na vizinhança do 

grupo de residências da colocação A (considerada ‘boa de rancho’) instale-se um novo 

grupo de moradores, habitando a colocação C a apenas uma hora de distância rio abaixo. 

A atividade dos caçadores de C, novatos na área, poderá então gerar conflito com os 

moradores ‘veteranos’ de A.  

Cabe observar que esses conflitos potenciais, ao lado de conflitos em torno da 

criação de animais domésticos, uma força repulsiva entre moradores, que contribui para 

manter a densidade de casas na floresta em um patamar relativamente baixo. Quando há 

‘questão’, a solução mais comum é uma das partes buscar outro local para morar.  

Finalmente, há pequenas desavenças locais, que ocorrem às vezes no interior de 

uma mesma colocação. Trata-se aqui de “questões” em torno da prática da vizinhança, ou 

seja, da circulação do produto da floresta sem transação monetária entre um grupo de 

moradores segundo regras estabelecidas.   

O caçador como conhecedor 

Os caçadores da REAJ comparam às vezes a atividade cinegética a uma guerra. 

Um de nossos interlocutores31 afirmou que os animais precisam da proteção da Mãe das 

Caças, pois eles são inimigos dos cristãos. O mesmo interlocutor comparou a caça com 

os conflitos no Iraque, e a procura do líder iraquiano pelas tropas americanas, dizendo 

acerca do caçador que está na mata: “É como se a gente tivesse no lugar do Bush 

querendo pegar o terrorista Saddam”. Como ocorre numa situação de guerra, o caçador 

defronta-se com um adversário dotado de qualidades de ação semelhantes às suas. Os 

animais não estão simplesmente na mata como se fossem alvos inertes a serem 

coletados; eles são agentes com seus próprios hábitos e com estratégias próprias.  

É necessário, antes de mais nada conhecer bem os costumes dos animais, para 

ser capaz de antecipar o que farão em seus próximos passos. Talvez isso explique o 
                                                 
31 Os dados e idéias aqui apresentados vêm da pesquisa em curso de Carla Dias.   
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gosto por contar interminavelmente histórias de caçadas, como o fazem os caçadores: 

trata-se, nessas reencenações vívidas de eventos recentes, de compartilhar e comparar 

experiências em um confronto sempre repetido. Essas narrativas referem-se amiúde a 

indivíduos singularizados, pois caçadores experientes são capazes de acompanhar 

histórias de vida de animais que reencontram nas matas ao longo do tempo. Se hoje um 

caçador sai para a mata e encontra um rastro, mas não acha o indivíduo ou o bando que 

o deixou, ele tenta prever para onde o animal ou grupo se dirigiu, calculando onde estará 

no dia seguinte com base na velocidade de marcha da espécie. Caçadores são capazes 

de observar as pegadas e outros vestígios deixados por animais e, depois de identificar, 

por exemplo o bando de porcos caititus, de dizer quantos indivíduos tem o bando, o que 

comeram, o tamanho aproximado de alguns deles, o momento em que passaram pelas 

matas visitadas pelo caçador e onde deverão estar no momento presente. Muitas vezes 

os caçadores trocam informações sobre a movimentação das caças na mata, de tal modo 

que o caçador que na terça-feira não trouxe nada para casa pode ajudar, com sua 

narrativa no fim do dia, aquele que sairá na quarta-feira.   

Para reconhecer plenamente esse conhecimento detalhado e em expansão é 

preciso não só escutar as narrativas de eventos de caça, que têm lugar quase 

diariamente entre vizinhos e parentes, mas também ir à mata com um caçador. Nessas 

caminhadas nos ambientes habitados pelos animais caçadores revelam-se profundos 

conhecedores da história natural de diferentes qualidades de animais – isto é, para cada 

espécie, se trata de animal da ‘mata bruta’, de capoeiras ou de beiras de rio, se habita no 

alto de árvores ou perambula pelos estratos mais baixos da floresta, o que come e que 

épocas do ano floresce sua ‘comida’, se anda em bandos com chefes e associados a que 

outras ‘qualidades’, quando e como dá cria e quanto tempo a mãe cuida dos filhos, e 

muitas outras características do gênero, da espécie a que a ‘qualidade’ se refere. 

Também se mostram conhecedores das histórias de vida de animais ou de bandos 

individuais que habitam as diferentes ‘matas’ distinguidas pelos caçadores por sua 

localização geográfica, ou que transitam por elas num determinado momento do tempo, 

com base na observação feita durante perseguições ou casualmente em viagem ou 

trajetos para o roçado. Além disso, as descrições dos caçadores sobre as características 

das diversas qualidades de animais são ricas em detalhes de peso, cor, pelagem, e 

forma, dando origem, como no caso de felinos e ungulados, a subdivisões mais refinadas 

do que a da taxonomia biológica.   
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‘Arremedar’ os animais da mata é uma das habilidades imitativas dos caçadores 

da área, e que claramente envolve um exercício de observação do animal-adversário, 

reconhecido em sua alteridade, como alguém em que o caçador poderá reconhecer um 

sujeito como ele mesmo. Há caçadores capazes de arremedar várias qualidades de 

animais, não só caças, mas também aqueles que não lhes servem de alimento mas que 

ocasionalmente são encontrados na mata. A reprodução dos sons dos animais é tão 

perfeita que estes acreditam tratar-se de seus companheiros ou filhotes, e chegam a 

aproximar-se dos caçadores. Arremedar animais é uma estratégia muito eficiente para 

atrair nambus ou veados, por exemplo.  Geralmente o caçador não vai à mata sem saber 

o que quer e o que pode esperar. Para os caçadores há, não uma floresta circundante, 

mas várias matas, cada uma delas identificada por um nome  – amiúde referente ao rumo 

dela, assinalado ou pelo nome da colocação fronteiriça, ou por rios e igarapés --, e dotada 

cada uma delas de propriedades de relevo, solo, água e vegetação. Esses conhecimentos 

da ecologia local, combinado ao conhecimento da história natural, são parte de um 

conhecimento mais geral sobre a floresta e seu substrato abiótico, que são utilizados não 

apenas nas caçadas como nas práticas agrícolas e na atividade de coleta vegetal.  

Na seção anterior, indicamos que para os moradores as matas são como um 

mercado. Vimos também que se trata de um mercado onde não circula dinheiro, mas que 

tem dono ou responsável, e onde é preciso agir como em casa alheia, com etiqueta e 

modos. Agora vemos que não basta querer coletar um recurso; trazer animais da mata 

para a casa requer habilidades estratégicas e táticas, apoiadas na ciência sobre mistérios 

da vida animal e também na experiência empírica cotidiana, e embasada em um profundo 

conhecimento sobre animais como sujeitos dotados de suas próprias estratégias e táticas. 

A felicidade na caça dependerá portanto de variações individuais e de pactos e talismãs, 

como de conhecimentos gerais de história natural que vêm de sua experiência direta, do 

aprendizado com pais e sogros, e da circulação de informações entre os caçadores. Para 

os caçadores de subsistência, o conhecimento ecológico e social sobre o mundo animal é 

pré-condição e resultado do uso regulado do ‘mercado da floresta’.  

A vizinhança: o acesso socializado ao ‘nosso mercado’  

Nas comunidades da REAJ a carne caçada é sempre compartilhada entre as 

casas que compõem uma localidade. A prática da divisão da carne de caça é chamada de 
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vizinhança.32 Diz-se que um morador A vizinha com o morador B; assim, vizinhança não é 

um fato geográfico, e sim a expressão de atos que podem existir ou não: pode-se deixar 

de vizinhar com um morador das proximidades, assim como se pode vizinhar com um 

morador distante.33 A vizinhança só não é realizada quando o animal caçado é muito 

pequeno, como no caso de quatipurus (esquilos) ou outras embiaras miúdas. Caso 

contrário, depois que o caçador traz o animal para a cozinha e a dona da casa faz a sua 

limpeza, a caça é dividida em duas bandas, ou em quatro quartos (dianteiros e traseiros), 

ou ainda em mais partes, conforme o tamanho do animal e a quantidade de casas com as 

quais existe a relação de vizinhança. No caso da divisão em bandas, é preciso também 

especificar a quem cabe o espinhaço, que é considerado uma parte nobre, e em geral, 

mas nem sempre, fica com o grupo doméstico do caçador: neste caso, trata-se da ‘banda 

com o espinhaço’. Em geral a vizinhança é feita entre casas mais próximas, com as quais 

a família do caçador mantém laços de amizade, parentesco ou compadrio. A partilha é 

estabelecida segundo um critério fixo, de modo que o caçador envia sempre a mesma 

parte da carne para as famílias com quem vizinha. As bandas ou os quartos geralmente 

são levados de uma casa a outra por crianças, de maneira discreta, e nem o caçador nem 

sua esposa esperam nenhum agradecimento explícito. Existem também alguns casos de 

parentes e compadres que moram distantes, mas que quando viajam ou recebem 

hóspedes em viagem enviam por esses a carne caçada recentemente, como um presente 

ou agrado. A vizinhança é uma relação recíproca: a casa que enviou um quarto hoje 

espera em geral receber da outra um quarto quando o vizinho for feliz na mata.  

O sistema de vizinhança, contudo, não é um modelo de reciprocidade direta, e não 

se espera uma equivalência quantitativa entre o que é recebido e o que é dado. Trata-se 

de reciprocidade sim, mas de reciprocidade generalizada, para usar a terminologia de 

Sahlins (1977). Pode ocorrer que A envie carne para B que envia para C que envia para 

A. Pode ocorrer uma situação em que as casas A e B enviam carne (vizinham) com a 

casa C, sem receber carne da casa da casa C – por exemplo, quando A e B são casas de 

um filho e de um genro, e C é a casa da mãe e sogra que é viúva ou separada do marido 

e portanto não têm caçador em casa. Assim, o fato dos vizinhos não caçarem com a 

mesma freqüência e de não serem sempre bem sucedidos nessa atividade não altera as 

regras da vizinhança.  

                                                 
32 Sobre a prática da vizinhança na Reserva Extrativista do Alto Juruá, ver Almeida, Iglésias e Aquino 2002, p. 313-315, e 
também Postigo 2003. 
33 Dados espaciais e quantitativos sobre o circuito da vizinhança são objeto de pesquisa em curso por Augusto Postigo.  
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O sistema de vizinhança facilita a obtenção de rancho e garante que as famílias de 

viúvas, mulheres deixadas e casas sem bons caçadores tenham carne em suas refeições. 

Em situações como essas últimas não há reciprocidade direta da vizinhança, entretanto 

há muitos desses casos nas comunidades da Reserva. Acrescentemos ainda que a 

circulação da caça não obedece ao critério da permutabilidade de tudo por tudo: vale aqui 

uma forma daquilo que alguns antropólogos chamaram de ‘esferas de troca’. Caça se 

troca por caça, não por animais domésticos; menos ainda por produtos agrícolas; nem por 

dinheiro (mas, exatamente no último caso, ocorrem exceções transgressivas). 

Repartir a carne com os vizinhos diminui as diferenças entre os caçadores felizes 

e aqueles nem tão felizes, assim como redistribui o rendimento da caça entre casas com 

caçadores mais numerosos e mais jovens, e entre casas mais velhas e com menos 

caçadores. Dessa maneira, equaliza as casas que estão em posições diferentes no ciclo 

de desenvolvimento dos grupos domésticos. A vizinhança também contribui para diminuir 

os efeitos da imprevisibilidade da atividade da caça, socializando por assim dizer os 

resultados da busca na floresta ao longo do tempo. Com a vizinhança, diferentes 

caçadores atuarão como se fossem uma só equipe, que divide os resultados daquele que 

‘foi feliz’; ou diferentes grupos domésticos poderão alternar-se ao longo do tempo, 

reduzindo a freqüência com que cada um deles necessita ‘procurar’. Observe-se que a 

prática da vizinhança leva a aumentar o valor da caça propriamente dita em relação à 

embiara: porco do mato ou um veado são considerados “caça de vantagem” pois podem 

ser vizinhada com toda a comunidade e comida por vários dias, de modo que embora 

muitos caçadores apreciem mais o sabor da carne de uma presa pequena – as embiaras 

tais como paca ou nambus - eles dizem preferir caçar os animais maiores, pois assim 

podem dividir com os parentes e amigos vizinhos.   

A vizinhança pode ser vista como um dispositivo de redistribuição e de regulação 

da atividade de caça. Ela redireciona os produtos que vêm do ‘mercado da floresta’ 

tratando os agentes como uma coletividade para a coleta e para o consumo; além disso, 

ela está de acordo com a legislação que interdita a comercialização da carne da mata. 

Pode-se dizer talvez que o mecanismo de distribuição material da carne de caça através 

das redes de vizinhança é um mecanismo para estabelecer unidades de coleta e de 

consumo coletivas, no interior das quais há cooperação em vez de competição pelo 

acesso aos recursos; a vizinhança faz com que o morador dessa unidade de conservação 
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de uso direto proceda, em relação aos recursos, como se fosse parte de uma pequena 

cooperativa de produção e de consumo.  

A vizinhança é também um eficiente mecanismo para que a carne não seja 

desperdiçada. Mas a instituição do consumo no âmbito da vizinhança, associando 

estreitamente a caçada ao consumo e à redistribuição igualitária entre moradores, justifica 

também a retirada de um ‘vivente’ da mata perante a Caipora ou perante Deus, conforme 

o ponto de vista adotado pelo morador, assim como perante as leis do país. Há assim 

uma moralidade local que reforça a aplicação da lei. Note-se que essa instituição 

combina-se a outros dispositivos, tais como as regras do Plano de Utilização (da 

Associação) que interdita a caça com cachorros, e cujo caráter equalizador já foi 

mencionado acima, e regras tais como o procedimento de não atirar sem ter certeza da 

presença do animal.  

Os cachorros caseiros34 defendem a família e os animais do terreiro contra os 

predadores silvestres que competem com os caçadores humanos; ao alimentar-se das 

vísceras e dos ossos, os cachorros consomem o que resta da caça, evitando em 

particular que os ossos permaneçam e sejam eventualmente objeto de insulto, gerando 

enrasco ou panema para o caçador: sujar ossos com urina, sangue e cinzas, ou ainda 

queimá-los, é uma das causas do enrasco de um caçador. 

A vizinhança constitui um grupo local de parentes e afins entre os quais há um 

estreito sentimento de comunidade; cria uma estrutura social local por meio de atos, 

regularizando a repartição dos bens proporcionados ‘por Deus’ e acessados graças à 

permissão do ou da Caipora na mata. Essa estrutura precisa ser realimentada 

constantemente pelos atos de troca. Pois se alguém deixa de vizinhar, ou não segue as 

regras de partilha já instituídas, isso dá origem a constrangimentos e conflitos entre os 

grupos de moradores envolvidos. Esses conflitos podem ser a origem da separação 

espacial das casas que antes vizinhavam. Além disso, se surge a suspeita de que a carne 

destinada as casas com quem se vizinha foi objeto de tratamento desrespeitoso que pode 

trazer panema para o morador da casa doadora, essa suspeita pode dar origem a 

retaliação (pois a cura do enrasco pode ela própria afetar a saúde do seu causador, se 

                                                 
34 Embora a caça com cachorro seja proibida a presença desses animais é recorrente nas casas da REAJ. Quando se 
pergunta aos donos dos cachorros por que eles criam esses animais em casa, duas justificativas são apresentadas: a 
proteção da casa contra “feras” (animais predadores) e “bichos imundos”, e a possibilidade de oferecer aos cães os ossos 
partes dos animais inapropriados para o consumo humano (ossos e vísceras) segundo as idéias locais.   
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não forem tomadas precauções devidas) e finalmente pode resultar na ruptura das 

relações sociais estabelecidas.  

Dessa forma as relações entre vizinhos se atualizam em particular por meio da 

circulação da caça, além de se atualizarem em outras atividades cooperativas como a 

cooperação no trabalho em roçados ou nas atividades de extração comercial (e.g. a 

coleta e beneficiamento do látex). Distingue-se porém das demais porque, enquanto em 

atividades agrícolas contam-se precisamente dias e meios-dias de trabalho, e se é um dia 

de criança ou de adulto, havendo compra e venda monetária de animais domesticados 

(boi, carneiros, porcos, galinhas e patos), a vizinhança é regida por regras sociais de 

reciprocidade generalizada, e é separada das atividades comerciais. Constitui-se, para 

utilizar a linguagem da antropologia econômica, em uma esfera de troca separada da 

esfera de troca que abrange animais domésticos, produção agrícola e mercadorias 

importadas, no interior da qual tudo é permutável por tudo, e todas as coisas, inclusive o 

tempo de trabalho, podem expressar-se em dinheiro.  

Isso significa que critérios como custos de produção (quanto tempo, ou quanta 

munição, foi gasto por quem), ou valor de mercado (quanto custaria, se comprado no 

mercado clandestino das cidades, aquele animal), ou ainda de oferta e procura (qual é o 

bem mais escasso, ou mais desejado, a farinha ou a carne?) não regulam diretamente as 

práticas de caça. É claro que o custo de caçar (instrumentos e munição, e tempo de 

atividade) são fatores limitantes da atividade, da mesma maneira como as necessidades 

reconhecidas de consumo do grupo local levam a uma meta coletiva de 

aprovisionamento. Mas esses critérios não são aplicados como o seriam em uma 

atividade empresarial; a economia é aqui subordinada à sociedade, e não o inverso. O 

critério que orienta a vizinhança de caça pode ser explicitado numa formulação que não 

faz violência aos fatos: ‘a cada um de acordo com suas necessidades, a cada um de 

acordo com sua capacidade’. Em outras palavras, vemos aqui que não só o sujeito de 

direitos (aqui, sobre recursos cinegéticos) é coletivo; mas também o modo de distribuição 

do recurso apropriado é coletivo, ou, mais precisamente, o modo de distribuição desse 

recurso é coletivizado em escalas variáveis no interior de redes de redistribuição que são 

áreas de vizinhança.  
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Problemas na gestão da caça e evolução institucional recente 

As Reservas Extrativistas foram criadas em um contexto de sérios conflitos 

agrários no oeste do estado acreano na década de 1970. Nessa época a decadência 

econômica dos antigos seringais baseado em sistemas de aviamento e o fato de que 

essas terras de florestas amazônicas não tinham títulos legais criaram, em teoria, a 

possibilidade de uma reforma agrária justa para os então moradores da região. Em vez 

disso, ocorreu a transferência acelerada de terras a fazendeiros, com a conseqüente 

expulsão dos seringueiros, com estímulo do Estado. Em 1975, o governo do estado do 

Acre publicou anúncios de jornais convidando os interessados a “plantar no Acre e 

exportar para o Pacífico” (Carneiro da Cunha e Almeida, 2000: 126). Um resultado 

imediato foi a derrubada acelerada de florestas, não só para implantar pastagens, mas 

também para expulsar ocupantes e facilitar a regularização fundiária da terra.  

O conceito de Reservas Extrativistas surgiu em 1985 como uma estratégia para 

garantir o direito à terra para seringueiros e protegê-los do processo de expropriação em 

curso. Para essa população não bastava porém a solução de reforma agrária baseada em 

módulos rurais de 100 hectares, recortados geometricamente ao longo de estradas. Em 

sucessivas manifestações vindas de lideres sindicais amazônicos desde 1984, tornou-se 

claro que a ‘reforma agrária dos seringueiros’ teria que ser uma distribuição de territórios 

de floresta, e não simplesmente de ‘terra’. Teria também que se apoiar no 

reconhecimento das colocações de 300 ha a 600 ha como áreas suficientes para garantir 

a exploração de uma grande variedade de recursos dispersos horizontalmente em 

florestas, com densidades demográficas em torno de 1 habitante por km2. Finalmente, 

esses territórios não poderiam ter limites geométricos nem barreiras físicas na forma de 

cercas entre colocações, garantindo-se o acesso de moradores a áreas comuns e 

compartilhadas. Essas características especiais do uso da floresta associadas ao modo 

de vida extrativista foram em 1985 sintetizadas sob o nome de ‘reservas extrativistas’, por 

analogia com as ‘reservas indígenas’. Em 1987, mesmas lideranças, congregadas no 

Conselho Nacional dos Seringueiros fundado em 1985, precisaram mais ainda o conceito, 

estabelecendo que as ‘reservas extrativistas’ deveriam ser indivisíveis e inalienáveis, 

tomando a forma jurídica de terras da União a serem concedidas em usufruto a 

comunidades de moradores.35

                                                 
35 Almeida 1995 e 2004; cf. Benatti  1997, 2003.  
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Na mesma década de 1980, quando a discussão sobre o desenvolvimento 

sustentável tornava-se cada vez mais importante no cenário mundial, o formato de 

Reserva Extrativista proposto pelo Conselho Nacional dos Seringueiros, uma instituição 

na época inteiramente independente de órgãos governamentais, não apenas era original 

como indicava a possibilidade de conciliar a solução de dois problemas característicos de 

vastas áreas da Amazônia: garantir direitos de uso da terra e de seus recursos da floresta 

para os moradores da floresta e a conservação do patrimônio natural contra o efeito 

devastador da expansão agropecuária e de colonização agrícola.36 O formato das 

reservas extrativistas combinaria estilos tradicionais de vida que haviam surgido ainda no 

tempo dos antigos seringais de patrões, conservando-os no novo contexto sem patrões. O 

assassinato de Chico Mendes em dezembro 1988, interpretado por fazendeiros em 

reação a sua luta contra o desmatamento das florestas amazônicas, aumentou o 

consenso nacional e internacional em favor da ‘reforma agrária dos seringueiros’. Esse 

evento favoreceu a aprovação, no início de 1989, de um ‘Projeto de Desenvolvimento 

Comunitário – Reserva Extrativista da Bacia do Rio Tejo’, em um processo liderado por 

Antônio Batista de Macedo, do Conselho Nacional dos Seringueiros, e por Francisco 

Barbosa de Melo, fundador da Associação. Como conseqüência desses dois processos, 

em escala regional-nacional e em escala local, o presidente da república assinou em 23 

de janeiro de 1990, o decreto que criou a Reserva Extrativista do Alto Juruá.  

Esse decreto, que criou a primeira unidade de conservação definida como Reserva 

Extrativista, foi seguido em 30 de janeiro, pelo decreto que define as reservas extrativistas 

como “espaços territoriais destinados à exploração auto-sustentável e conservação dos 

recursos naturais renováveis, por população extrativista” (Art. 1), a serem criadas em 

‘áreas que possuam características naturais ou exemplares da biota que permitam a sua 

exploração auto-sustentável, sem prejuízo da conservação ambiental” (Art. 2). A 

implantação das reservas ficou a cargo do IBAMA, especificando-se que a exploração e 

conservação dos recursos naturais seria regulada por contrato de concessão real de uso 

(Art. 4) concedido a título gratuito, incluindo plano de utilização aprovado pelo IBAMA 

(Decreto Nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990).  

Além disso, o decreto Nº 98.863, de 23 de janeiro, que tratava da Reserva 

Extrativista do Alto Juruá, previa que o IBAMA ‘poderia’ celebrar convênio com as 

“organizações legalmente constituídas, tais como cooperativas e associações existentes 

                                                 
36 Almeida 1992: 117-118; cf. Cunha e Almeida 2004, pp. 18-20.  
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na reserva” visando a implantação da mesma (Art. segundo). Este último artigo foi a base 

legal para auto-regulamentação levada a cabo pela Associação dos Seringueiros e que 

incluiu o Plano de Utilização, com base em convênio formado entre Associação e IBAMA 

em 1991.  

A Reserva Extrativista do Alto Juruá compreende uma área de aproximadamente 

500.000 hectares, e tinha na época de sua criação cerca 5387 moradores cadastrados em 

1991 pela Associação.37   

Após a criação da oficialização da REAJ (Reserva Extrativista do Alto Juruá), com 

base no Convênio já mencionado, os moradores, representados pela associação cujo 

presidente era Francisco Barbosa de Melo, e apoiados pelo Conselho Nacional dos 

Seringueiros, coordenado regional por Antonio Batista de Macedo, realizaram uma 

intensa atividade para regulamentar o decreto de criação da reserva no prazo legal. Entre 

as atividades previstas incluiu-se a elaboração do Plano de Utilização, além do próprio 

cadastro de moradores e de mapa da sua distribuição. As tarefas técnicas e de campo 

foram levadas a cabo em cooperação com uma equipe formada por pesquisadores da 

UNICAMP (coordenação técnica), pesquisadores do CEDI (Mariana Pantoja Franco, 

André Villas-Boas, Maria Clara e outros), pesquisadores de Rio Branco (Terri Aquino do 

Vale, Antônio Alves, Raimundo Cardoso), e de Cruzeiro do Sul (Rosimeire de Castro, Luiz 

e outros). A elaboração do plano iniciou-se com um levantamento de ‘problemas’ e de 

‘soluções’ durante o próprio cadastramento de moradores (setembro a outubro de 1991), 

da qual resultou uma minuta contendo as principais linhas de regulação do uso da floresta 

indicadas pelos moradores. Durante uma Assembléia Geral realizada em dezembro do 

mesmo ano, os moradores organizaram-se em grupos de trabalho temáticos que 

analisaram as propostas da minuta, modificando-as e indicando para a plenária os pontos 

controversos.38 Essas propostas voltavam à plenária para debate coletivo e votação dos 

pontos controversos.  

A atividade de caçadas foi um dos pontos mais polêmicos nesse processo. No 

caso específico da caça, a minuta previa a proibição completa de cachorros “paulistas” 

                                                 
37 Comparando-se a população de 5.387 habitantes em 1991 com os 4.615 moradores registrados em 2000 pelo CNPT, vê-
se que, houve um declínio de 14,3% na população total e de 10,0% do total de grupos domésticos (857 and 771 
respectivamente), e uma redução da densidade demográfica de 1,6 para 9,1 habitantes por km2. Mesmo levando em conta 
erros de contagem (possivelmente maiores na contagem de 2000, para menos), parece razoável afirmar que durante a 
década, acompanhando a tendência regional e nacional, houve declínio da população rural. Note-se que os dados para a 
reserva não foram afetados pela passagem de Marechal Thaumaturgo para o status administrativo de cidade, já que a 
contagem não inclui a população da vila em 1991.  
38 Mais detalhes sobre esse processo encontram-se em Almeida e Pantoja Franco, 2000.  
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mas abria exceção aos cachorros “pé-duro”. Contudo, a Assembléia preferiu não fazer 

distinção entre cachorros “paulistas” e “pé-duro”39. No artigo 16, parágrafo C do Plano de 

Utilização aprovado na Assembléia entende-se que há a permissão para a caçada com 

cachorro “nos roçados e na beira dos rios, e apenas para caça pequena como paca, cotia 

e tatu, sendo vedado o uso de cachorros para perseguir veados ou em caçadas na mata.”  

A assembléia preferiu ainda deixar para ocasiões posteriores outros itens da minuta, 

como os que previam futuros regulamentos adicionais sobre a atividade de caçada.40 O 

Plano de Utilização de 1991 foi aprovado e reeditado pelo CNPT em 1994, conforme foi 

dito acima, com omissão de toda a parte que regulamentava a atividade de caçada. Na 

época, de fato, toda atividade desse tipo era interditada, e só em 1998 passou a ser 

admitida pela Lei de Crimes Ambientais.41  

Para garantir que o Plano de Utilização fosse cumprido pelo maior número de 

pessoas decidiu-se pela criação de um grupo de ‘fiscais de base’. Esses fiscais foram 

escolhidos em diferentes localidades da Reserva pelos próprios moradores, e começaram 

a atuar com apoio da Associação já desde 1991, mas sem reconhecimento formal por 

parte do IBAMA. A partir de 1994, o CNPT reconheceu o trabalho dos fiscais locais, sob a 

figura de ‘fiscais colaboradores’, e passa a promover treinamentos visando instruir esses 

                                                 
39 A distinção entre essas duas qualidades de cachorros: “paulista” e “pe-duro” é dada pelos habitantes da região e refere-
se aos cachorros que eram treinados para caçar, geralmente cachorros que vinham de fora da Reserva, por isso 
denominados de “paulistas” e cachorros nascidos na floresta, os quais não eram treinados para caçar, mas praticavam a 
caça quando eram soltos na mata ou quando sentiam a presença de animais-presas por perto. Os cachorros “paulistas” 
podiam ser especializados na caça de determinados bichos como por exemplo, veados e/ou porcos, muitos desses 
cachorros podiam sentir de longe a presença de caças como, essas e corriam pela mata até acuarem as presas em barreiros 
e igarapés, facilitando a caçada para o caçador homem.  
40 O texto completo da Minuta (seção II, A) autorizava a caça aos seringueiros da reserva e apenas para seu sustento, 
proibindo a comercialização sob qualquer forma, ‘sendo permitida apenas a doação de partes do animal abatido para 
vizinhos conforme as regras tradicionais de vizinhança” (item 1); proibia-se ‘o uso de cães de caça do tipo regionalmente 
denominado "paulista", sendo permitido aos seringueiros manter cães do tipo regionalmente denominado "pé-duro" para 
guarda da casa e companhia” (item 2). Esses pontos foram incorporados desde logo ao Plano. Já o item 3 previa 
‘regulamentos sobre caçadas estabelecidos pela Concessionária com o fim de assegurar a preservação das espécies 
porventura em declínio na Reserva, com estações de caça para cada espécie,  modalidades de caça permitidas segundo 
cada espécie (arma de fogo, rastreamento, armadilhas etc.), sendo em todos os casos vedado o abate de filhotes ou fêmeas 
prenhas ou acompanhadas de filhotes’, e acrescentava: ‘serão respeitadas as práticas tradicionais de proibição de caça em 
determinados dias da semana e do ano; e serão estabelecidas quotas máximas de caça’. Sobre esse item bem complexo não 
houve consenso suficiente para convertê-lo em ‘lei da reserva’, sendo deixado para deliberações posteriores. Finalmente, 
os itens 4 e 5 tratavam da ‘reintrodução de espécies’ (inclusive o caso dos ‘bichos de casco’, tartarugas e tracajás), 
prevendo-se a possibilidade de ‘criação em cativeiro’ para fins alimentares. ASAREAJ 1991.  
41 A LEI 9.605/98 de 12 de fevereiro de 1998 afirma, no Artigo 29, ser crime ambiental: “Matar, perseguir, caçar, 
apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida”, com pena de detenção e multa com agravante se o 
ato é praticado em unidade de conservação. Mas o Artigo 37 abriu uma exceção para a caça de subsistência:  “Não é crime 
o abate de animal, quando realizado: I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família; II - para 
proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente 
autorizado pela autoridade competente;  III – (VETADO) IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado 
pelo órgão competente.”. Com isso, o espírito da Lei passou a coincidir com o teor do Plano de Utilização de 1991. 
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fiscais colaboradores na atividade de fiscalização e elaboração de relatórios e denúncias. 

Até hoje esses ‘fiscais colaboradores’, que não recebem nenhuma ajuda financeira para 

realizar sua atividade, enfrentam problemas para legitimar sua autoridade de fiscal 

perante as pessoas da comunidade, e também face aos ‘invasores’ da reserva, como são 

conhecidos os caçadores comerciais muitos dos quais são sediados em Marechal 

Thaumaturgo. Eis um depoimento característico:   

 

"No começo fui jurado de morte pelos invasores, uma noite estava na Vila (Marechal Thaumaturgo) 
e fui acuado por alguns homens que queriam me bater. Eram os invasores que eu tinha impedido 
de entrar nas comunidades da Reserva. Graças a Deus consegui escapar, mas não foi fácil não. 
Sabe: tudo no mundo tem muita desigualdade, é tudo diferente um do outro, você pode criar dois 
filhos da mesma maneira e um ser de um jeito e outro ser de outro. Assim era com as pessoas 
nesses tempos. Uns acreditavam na preservação, na Reserva e outros não. Esses que não 
acreditavam faziam atividades predatórias e não queriam saber da fiscalização." 

(Fiscal colaborador em conversa com pesquisadora em 2003) 

 

O fiscal colaborador teve um papel importante, embora árduo, nos primeiros anos 

da Reserva. O papel dos fiscais não era só de policiamento. Eles conversavam com 

moradores e não-moradores, aconselhando-os sobre as regras e condutas que eram 

disciplinadas pelo Plano de Utilização, tratado como a “Lei da Reserva”. Ser fiscal foi e até 

hoje é um trabalho que significa, muitas vezes, renúncia a amizades antigas e alianças 

vantajosas com invasores habituais ou ocasionais. É claro que se um fiscal for visto como 

participante de atividades vistas na área como predatórias, ou como cúmplice delas, sua 

legitimidade junto à comunidade e às instituições ficaria abalada seriamente. Por isso, os 

fiscais, que se orgulham de seu status, e são amiúde antigos conhecedores da mata, 

sentem-se obrigados a dar exemplo. Por outro lado, a atividade dos fiscais, tendo como 

base a versão local do Plano de Utilização, e não a versão aprovada pelo CNPT, é 

facilitada pelo fato de que as normas que tratam de implementar, e particularmente a 

proibição total das ‘invasões’, da comercialização de animais silvestres, e das ‘caçadas 

predatórias’ (ou seja, com cachorro), contam com apoio da maioria da população local. 

Para os fiscais, assim como para a própria Associação, contudo, é essencial que a sua 

atividade seja legitimada, ou pelo menos não seja desautorizada, por órgãos federais ou 

estaduais.    

Para concluir essa seção, convém ressaltar que o sistema social de uso da fauna 

que discutimos até agora em seus aspectos éticos-morais (como o ‘enrasco’), em sua 

dimensão social (a ‘vizinhança’) e com relação às instituições mais recentes (o ‘plano de 
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utilização’), não é um sistema estático e imobilizado. Trata-se de um sistema de 

instituições costumeiras e legais, associado a crenças localmente enraizadas, e que 

atravessa atividades cotidianas dos moradores. Mas esse sistema é dinâmico, pois se 

altera com o tempo; e nessas modificações interagem instituições locais e nacionais. O 

que há de tradicional no sistema de uso dos animais no caso discutido são métodos 

verbais, face-a-face, e coletivos de gerar, fazer circular, e solidificar idéias antigas e 

conceitos inovadores, e de elaborar assim novas sínteses normativas e morais que 

orientam as práticas coletivas. Cabe acentuar, porém, a importância do fato de que a 

população local tem, ao longo do tempo, reagido com suas próprias normas e princípios 

às mudanças impostas de fora, seja na prática, seja na teoria. Assim, conforme vimos até 

agora, os moradores como que submetem ao crivo dos princípios localmente testados de 

uso dos recursos as normas legais ou as inovações externas, em vez de aceitá-las 

passivamente.   

As “questões” internas 

A atividade cinegética dirige-se a animais em movimento, que transitam por um 

território sem cercas e sem limites geográficos fisicamente demarcados. Animais 

‘andarilhos’, em bando ou individualmente, durante a fuga ao caçador ou em 

perambulações maiores, cruzam as fronteiras das matas de uma colocação – onde a rigor 

apenas o seio das estradas de seringa pertencem inambiguamente a uma única unidade 

familiar que as explora, e onde áreas típicas de caça são regiões entre colocações, em 

geral nos centros, locais distantes da margem do rio. Essas áreas são de uso comum às 

colocações que se limitam aproximadamente com esses ‘centros’. Esse fato dá origem a 

diversos tipos de conflitos ou ‘questões’42. Não se trata aqui das invasõe s comerciais, e 

sim de questões internas aos próprios moradores.  

Uma das origens de conflitos locais diz respeito ao acesso a zonas de baixa 

densidade humana ou desabitadas. A teoria da maioria dos monitores de caça43 é que os 

                                                 
42 Os moradores da Reserva costumam chamar de “questões” conflitos de longa duração, difíceis de resolver. Podem 
envolver vizinhos e parentes, e pessoas de fora da Reserva. Nas “questões”, ambas as partes publicizam suas divergências 
a fim de conquistarem aliados. Com freqüência há a necessidade de envolver uma arbitragem para a resolução dessas 
“questões”, como a diretoria da Associação.  Lembramos aqui que, como já foi mencionado, problemas desse tipo já eram 
previstos desde o Direito Romano.  
43 Os monitores de caça são moradores da Reserva que vêm participando de projetos de pesquisa e monitoramento sócio 
ambiental. O início do monitoramento da atividade cinegética na REAJ deu-se com o Projeto McArthur, em 1995. Não se 
trata da equipe de ‘fiscais colaboradores’, e sim de uma equipe independente, cujo primeiro membro foi Antonio Barbosa 
de Melo, o ‘Roxo’. Após 1995 outros projetos foram desenvolvidos e o grupo de monitores ampliado, inclusive com 
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animais de caça existem em maior quantidade em locais “devolutos”, isto é, em áreas 

desabitadas, e nas nascentes dos rios e igarapés que ficam longe da margem dos rios 

principais. Matas de regiões devolutas são também chamadas de “matas vadias” e são as 

matas mais distantes das colocações. A expressão vem do fato de que, no passado, 

dizia-se de colocações de seringa que não eram ocupadas que estavam “vadiando”, ou 

sem uso. A acentuada mobilidade espacial dos moradores amiúde era motivada pela 

busca de lugares ‘bons de rancho’, gerando o abandono de colocações ‘ruins de rancho’. 

Estas colocações passavam a ‘vadiar’, e ao longo do tempo um conjunto de colocações 

‘vadias’ podia readquirir produtividade. Um mapa da distribuição das habitações da 

reserva mostra que, de fato, áreas sem uso (tomando-se como áreas de uso o raio 

utilizado normalmente por residências para exploração de seringueiras e para por 

roçados) formam uma área entre o rio Juruá e o Tejo, na margem direita do Juruá (com a 

redução da ocupação do rio São João), e entre o Juruá e o Amônia-Arara, na margem 

esquerda (para um melhor entendimento desses dados espaciais: ver a Figura 1). Essa 

zona já foi proposta como zona de ‘refúgio de caça’ em uma proposta de zoneamento 

discutida pela Associação na década de 1990.44

                                                                                                                                                     
monitoramento de outras atividades da vida na floresta e de indicadores biológicos. A partir de 2000 a atividade de 
monitoramento passou a ser remunerada e a equipe ampliada contava com 52 monitores. Nessa época iniciou-se o Projeto 
de Pesquisa e Monitoramento Participativo em Áreas de Conservação Gerenciadas por Populações Tradicionais, cujo 
executor foi a associação local dos seringueiros, a ASAREAJ e o coordenador científico um dos autores desse artigo, 
Mauro Almeida. Esse projeto durou até abril de 2003 e foi financiado pela Comunidade Econômica Européia, tendo como 
gerente a FINEP, como parte do Plano Piloto de Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras – o PPG7. Um dos objetivos 
do Projeto de Pesquisa e Monitoramento foi criar um método de monitoramento da qualidade de vida e do ambiente a ser 
desenvolvido e executado pela população da Reserva do Alto Juruá. O projeto visava assim fortalecer o poder da 
população local, e em particular a capacidade dos moradores, organizados em suas instituições, para conhecer e proteger a 
riqueza biológica e utilizá-la de maneira sustentável para melhorar a sua qualidade de vida. Uma das metas desse projeto 
foi a qualificação de moradores da área como monitores-pesquisadores. Por volta de cinqüenta moradores da Reserva 
formaram o corpo de monitores-pesquisadores, os quais esperava-se que se tornassem capazes de coletar, registrar e 
analisar os dados sobre uso de recursos florestais, sobre a qualidade do ambiente e sobre qualidade de vida. O projeto 
utilizou como principal técnica a realização de diários. Existem monitores que pesquisam o uso direto de recursos da 
floresta: caça, pesca e seringa. Há monitores da qualidade ambiental, que observam e monitoram indicadores biológicos – 
no caso, a presença e diversidade de anura e lepdoptera – sapos, borboletas -; e há ainda aqueles que acompanham 
qualidade de vida dos moradores, fazendo diários de alimentação, por exemplo. Os diários dos monitores são como 
cadernos de campo. Diariamente o monitor escreve em um caderno informações sobre a atividade daquele dia. Os 
monitores da caça, são instruídos a seguir um pequeno roteiro de informações que permite a padronização e a comparação 
de dados quantitativos. Mas não usam nem tabelas nem listas fixas, escrevendo de forma narrativa. Assim, estão livres 
para acrescentar as informações que quiserem em seus diários. Eles contam alguns “causos”, descrevem caçadas especiais 
e escrevem sobre como vivem e como são os diversos animais silvestres que encontram. Um dos produtos desse projeto 
de Pesquisa e Monitoramento é uma série de oito livros, em vias de publicação. Os livros serão distribuídos aos moradores 
da Reserva, e seus direitos são reservados para a Associação (ASAREAJ). Os títulos são: Antologia dos Autores da 
Floresta (publicado); Histórias de um Matuto da Floresta – O Caboré (publicado); Animais da Reserva Extrativista 
(História Natural, Distribuição e Abundância, e o Giro da Floresta); Manual de Monitoramento Ambiental usando 
Borboletas e Libélulas (publicado); Anfíbios – Reserva Extrativista do Alto Juruá e Parque Nacional da Serra do Divisor, 
Acre-Brasil (em provas); História e Conquista da Reserva do Alto Juruá e Manual de Monitoramento Ambiental por meio 
de Análises de Mapas e Imagens de Satélite. 
44 O que constitui ‘área de uso’ de um grupo de moradores? Um dos critérios possíveis é considerar para esse fim a área 
abrangida pelas estradas de seringa, ao longo das quais se dava o trajeto cotidiano dos seringueiros, e em cujo ‘seio’ 
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Dessa forma, os habitantes mais próximos a essas áreas possuem colocações 

conhecidas como “lugares bons de rancho”, tendo acesso a essas matas devolutas. 

Muitas pessoas dizem que a melhor região de caça de todo o território da REAJ fica 

“pelas bandas do Alto Caipora e do Alto São João”. Essas regiões são praticamente 

desabitadas, e limitam-se ao sul com áreas indígenas e com florestas de baixíssima 

densidade demográfica no Peru. Apenas nas proximidades da foz desses rios, que 

desembocam no Juruá, existem comunidades. Os moradores dessas comunidades, bem 

como os da margem esquerda do rio Tejo, são freqüentadores dessas ‘matas devolutas’. 

Entretanto, essa zona é também alvo de caçadores que não habitam a Reserva. Em uma 

ocasião Seu Pitanga, liderança local em uma comunidade do rio Caipora, dirigiu-se a uma 

reunião da ASAREAJ para pedir a inclusão na pauta, das questões relativas às caçadas 

invasoras nas regiões do Alto Caipora e Alto São João. Seu Pitanga dizia que em nome 

da comunidade do Caipora ele exigia uma postura da ASAREAJ perante esses casos de 

invasão.   

Nas matas da margem do rio Arara (ver a Figura 01) o mesmo problema é 

identificado pelos moradores das comunidades desse rio. Esses alegam que os vizinhos 

das colocações ao longo do Juruá e da bacia do Tejo (principalmente os da proximidade 

da Vila Restauração) freqüentemente realizam caçadas grandes nas áreas de caça do 

Arara. Os moradores desse rio podem avistar os tapiris construídos pelos caçadores de 

outros cantos e esses são a prova da estadia de gente nessas áreas em um grande 

intervalo de tempo, o que deixa as famílias das redondezas preocupadas. Eles dizem que 

os caçadores de outros cantos deveriam tirar a caça das matas próximas as suas casas e 

não invadir as ‘matas dos outros’ para acabar e/ou espantar a caça ali presente. 

                                                                                                                                                     
situavam-se os roçados, outro foco do trajeto de trabalho do seringueiro e de familiares. A área de estradas de seringa 
medidas por Laure Emperaire oscilou em torno de 400 ha, com cerca de 400 árvores. Podemos supor que o formato das 
estradas é aproximadamente circular, e que cada estrada parte da morada dos seringueiros e volta a ela novamente, 
podemos considerar o diâmetro do círculo como o afastamento máximo do seringueiro em relação ao centro da morada.  
Isso significa que um seringueiro faria em cada estrada um trajeto de 12 km, afastando-se 1,9 km da casa (diâmetro de 
território com perímetro de 12 km). Uma colocação com um raio de uso de 1,9 km teria área total de cerca de pouco 
menos de 12 km2. Essa área por colocação (isto é, por grupo de moradores) comportaria duas casas com 6 km2 (600 ha) de 
área de uso cada.  
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Figura 1: Mapa da localização da Reserva Extrativista do Alto Juruá e principais rios 
localizados na Reserva. 
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Uma idéia que está surgindo para resolver esse tipo de caçada indesejada é a 

inclusão de um mapa de delimitação das áreas de caça permitidas a cada comunidade no 

Plano de Utilização da Reserva. Esse mapa definiria um raio para a realização da 

atividade cinegética para cada caçador próximo à habitação do mesmo. Essa medida será 

provavelmente criticada pelos moradores que não ocupam hoje colocações vizinhas 

daquelas que são ‘boas de rancho’; por outro lado, os moradores que a defendem 

poderiam alegar que a redução da pressão sobre as zonas ‘devolutas’ ou de ‘refúgio da 

caça’ conservaria a fonte dos animais que transitam pelas demais áreas, beneficiando 

assim a todos. Devemos lembrar aqui a proposta que já foi feita nos anos de 1990, com 

apoio do então presidente Francisco Barbosa de Melo, para criar um zoneamento da 

reserva, distinguindo nele áreas que deveriam permanecer como ‘devolutas’, isto sem 

habitações permanentes e sem acampamentos provisórios de caça. Essa proposta 

congelaria a distribuição atual das áreas ‘devolutas’ ou de ‘refúgio de caça’, impedindo 

novas moradias, acampamentos de caça e expedições de equipes de muitas casas. Ela 

imporia uma limitação tanto aos moradores distantes como aos vizinhos, embora essas 

limitações (como proibição de acampamentos e de equipes grandes) tenham um efeito 

mais restritivo a caçadores que vêm de colocações distantes às zonas de refúgio. Trata-

se em suma de um ponto em discussão.  

Outro tipo de questão acerca da atividade cinegética freqüente em território da 

Reserva diz respeito à caçada de armadilha. Esse tipo de caçada pode ser perigosa caso 

o caçador seja descuidado e coloque a espingarda para armadilha em local de fácil 

acesso por crianças e adultos em passagem. Na comunidade Pifalhão, as margens do rio 

Arara, as famílias residentes acordaram que as armadilhas só podem ser colocadas na 

boca da noite, permanecerem armadas durante a madrugada e devem ser retiradas logo 

cedo no dia seguinte.  Essa, aliás, era prática comum no passado.  

Os conflitos de que trata essa seção não dizem respeito primariamente ao 

confronto com a caça comercial. Tratam antes de princípios de justiça no acesso a zonas 

melhores de caça, e por outro lado à contenção desse acesso por meio da imposição de 

direitos diferenciados entre os moradores, ou por algum outro sistema. Esses princípios, 

porém, pressupõem aqui que o acesso de não-moradores seja interditado. Em outras 

palavras, a noção local de que a floresta é o ‘nosso mercado’ implica a idéia de que há 

direitos sobre esse mercado que são vistos como exclusivos para uma população 

residente tradicional. Para além das restrições morais-culturais, há especificações de 
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direitos associados ao uso de territórios. Assim como o território onde os moradores 

colocam seus roçados é visto como objeto de direitos, mesmo depois que os roçados se 

convertem em capoeiras, o território onde um grupo local realiza atividades de caça 

habituais é visto como objeto de direitos costumeiros.  

Conclusões 

O uso compartilhado de recursos como a fauna pode parecer como algo 

harmonioso em si. Regrar o acesso individual e comunitário a esses recursos, no interior 

de uma área coletivamente apropriada, é no entanto, parte de um processo dinâmico e 

transformador dos próprios costumes e dos agentes polifônicos em cena. Dessa arena de 

conflitos podem surgir negociações criativas e interessantes à conservação de UCs de 

uso sustentável. 

As populações tradicionais da floresta integram organizações sociais formadas por 

grupos domésticos relacionados entre si e ocupando territórios contíguos. Essas 

organizações locais são ao mesmo tempo estilos de vida, unidades de consumo e 

agentes coletivos de manejo da floresta. As práticas de caçada descritas acima, 

protegendo para uso local o patrimônio de vida animal das reservas, são componentes 

essenciais desses estilos de vida, de seus padrões de consumo e do manejo florestal 

tradicional. Transformações pontuais nesses sistemas podem afetar simultaneamente 

todos esses aspectos: elas incidem sobre as bases morais da relação entre caçador e 

presa, sobre a defesa do território e dos recursos compartilhados em comum, e sobre o 

igualitarismo na distribuição dos benefícios da diversidade biológica local. Transformar o 

‘mercado da floresta’ em um ‘mercado para a cidade’ significa introduzir uma 

transformação econômica, social e ecológica, mas também uma ruptura política: o 

enfraquecimento da auto-administração dos bens coletivamente administrados na 

Reserva.  
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