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INTRODUÇÃO 

A várzea é uma área de terra inundada que possui grande concentração de 

biodiversidade e uma alagação sazonal provocada pela variação no nível de água dos rios, que oscila ao 

longo do ano entre 8m na estação seca e 15m na estação das chuvas. 

 De acordo com Meggers (1987), o padrão de ocupação humana na várzea resulta de 

uma característica de adaptação da população humana a esse tipo de ambiente que se caracterizaria pela 

imprevisibilidade. A adaptação ao ecossistema da várzea e da terra firme seria, portanto, um fator 

determinante do tamanho da população. 

 

A várzea, entretanto, não é um paraíso perfeito. Ha intervalos imprevisíveis, o rio 

sobe 2 metros ou mais acima do normal, acarretando uma súbita diminuição do 

suprimento alimentar que teria conseqüências traumáticas numa população que 

fosse dependente de condições mais favoráveis para a sua subsistência. 

Portando, a adaptação favoreceu a estabilidade a um nível compatível com uma 

capacidade mais baixa de armazenamento. Esta circunstância limitou o tamanho 

da população, embora com teto mais alto do que o da terra firme. (MEGGERS, 

1987, p. 64) 

 

Segundo Alencar (2002), na várzea do Médio Solimões, as áreas propícias à habitação 

se limitam às faixas de terras mais altas, as restingas, que são menos atingidas pelas enchentes. Por esse 

motivo, no Médio Solimões a ocupação humana é menor e mais instável na várzea do que na terra firme. 

Pois o sistema sazonal de cheia e seca dos rios e a modificação na geomorfologia fluvial limitam tanto o 

tempo de duração dos assentamentos quanto a exploração dos recursos naturais pelos moradores. 

Entretanto, seria apenas o fator ambiental responsável pelo padrão de ocupação 

humana na várzea como argumenta Meggers (1987)? Ou teriam outros fatores que poderiam explicar a baixa 

densidade populacional na várzea? 

Para podermos achar respostas das referidas indagações recorreremos aos relatos 

históricos e atuais da ocupação humana em ambientes de várzea e terra firme no Médio Solimões. 
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OBJETIVOS 

Compreender a dinâmica da ocupação humana em ambientes de várzea e terra firme na 

Amazônia Brasileira por meio de uma retrospectiva histórica e atual, propondo uma reflexão sobre a relação 

sociedade-natureza por meio do território. 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do estudo, optou-se por adotar a pesquisa documental e a 

pesquisa de campo, uma vez que se trata de uma pesquisa que requer o levantamento de dados secundários 

sobre os antecedentes das populações humanas no Médio Solimões para compreensão da dinâmica sócio-

espacial dos assentamentos, e o levantamento de dados primários por meio da observação direta para 

identificar e analisar os assentamentos humanos na várzea e terra firme no Médio Solimões. Por fim, 

pretendemos fazer uma análise dinâmica sócio-espacial dos assentamentos humanos em ambientes de 

várzea e terra firme no Médio Solimões a partir do período colonial, do ciclo da borracha, do comércio 

centrado na exploração de produtos extrativista e dos movimentos sociais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

OCUPAÇÃO HUMANA NO PASSADO 

Historicamente o médio Solimões tem sido ocupado por distintos grupos indígenas. 

Segundo Fausto (2002), o pouco conhecimento que se tem dos grupos indígenas que aí viveram somente é 

encontrado nas crônicas dos colonizadores, nos relatos de missionários como Betendorf (1698) e Samuel 

Fritz (1691), e, já no século XIX, nos relatos de naturalistas e viajantes, nos livros de botânicos, zoólogos, 

arqueólogos e antropólogos. 

De acordo com Ribeiro (1990), o geógrafo Denevan (1970) estimou a população 

indígena, principalmente a residente na várzea, em 28 habitantes por km2, chegando a uma estimativa de 

5.100.000 habitantes, com a presença de povoados contínuos, construídos ao longo das margens dos rios e 

se estendiam por quilômetros.  

Dentre os grupos que habitaram esta região do Médio Solimões, estão os Aparia ou 

Carari, os Omáguas, os Aricana, os Machiparo, os Curuzirari ou Aisuari, Kokama, Yurimagua além de outros 

(RIBEIRO, 1990). 

A história do rio Amazonas se passa então, principalmente, mas não exclusivamente, 

em áreas de várzea; mesmo aquelas tribos que estavam assentadas sobre terraços de terra firme que 

chegavam a margear o rio em diversos trechos, tinham grande parte das suas atividades de subsistência 
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ligadas à vida fluvial. Algumas tribos estavam tão identificadas com esse ambiente que consideravam as 

margens do interior lugar de bárbaros e impróprios à vida humana em sua plenitude. 

Todavia, o padrão de assentamento indígena que privilegiava a várzea foi sendo 

modificado ao longo do período colonial, com o sistema das Missões, seguido do Diretório, originando 

inicialmente as Aldeias e depois as Vilas, para onde eram "descidas” as tribos indígenas e submetidos à 

catequese, à cultura ocidental, e ao trabalho forçado principalmente em expedições à busca de "drogas do 

sertão". 

A respeito do desaparecimento das tribos indígenas no século XVIII, os autores 

Brondizio e Siqueira (1992) relatam que: 

 

[...] O impacto sofrido pelas populações ameríndias à época da chegada dos 

europeus, sem dúvida representou uma acentuada ruptura nos sistemas sociais e 

no padrão de assentamento, criando uma nova realidade espacial de distribuição 

e densidade populacional [...] Os grandes cacicados que habitavam as várzeas 

formando sociedades com certos níveis de estratificação e poder, foram os 

primeiros a serem afetados. As doenças e a escravidão foram os principais 

fatores de despopulação e desestruturação das sociedades indígenas, levando a 

acentuar-se um padrão de migração das várzeas para terra firme (BRODIZIO; 

SIQUEIRA, 1992, p. 188). 

 

Embora o padrão de ocupação indígena deixasse de privilegiar a várzea durante o 

período colonial, a partir do século XX a ocupação humana inclusive os remanescentes indígenas que 

migraram para terra firme voltaram a privilegiar a várzea, entretanto, com diferentes padrões de organização 

territorial.   
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OCUPAÇÃO HUMANA NO PRESENTE 

A partir do século XIX o padrão de povoamento adquiriu novos contornos, 

proporcionado pela ocupação nordestina que ocorreu de forma intensa estimulada pela expansão da 

atividade econômica centrada no extrativismo da borracha e com as políticas dos governos provinciais 

voltadas para o povoamento da Amazônia (GONÇALVES, 2001). 

 

Pode-se dizer que, este processo foi doloroso para diversos povos indígenas 

porque muitos deles foram forçados a extraírem a borracha para os proprietários 

alterando completamente seus modos de vida. A relação de dependência 

instituída obrigava os índios a abandonarem a agricultura, caça ou pesca, para se 

abastecerem nos armazéns dos seringais [...] (NOGUEIRA, 2007, p. 40).  

 

Segundo Oliveira (1984), no momento mais produtivo da indústria da seringa, no 

decorrer do século XIX, grandes levas de nordestinos foram estimulados a migrar para a Amazônia, e das 

cidades de Belém e Manaus eram encaminhados para os seringais situados nas cabeceiras dos rios 

Madeira, Juruá, Purus e Japurá, onde estavam concentrados os seringais mais produtivos. Esses 

imigrantes, atraídos pelas noticias de fartura e de obter riquezas, acabaram contribuindo para realizar o 

processo de ocupação dos amplos territórios, ao mesmo tempo em que causavam o despovoamento 

daquelas áreas já ocupadas pela população ameríndia. 

De acordo com Nogueira (2007), o processo de migração resultou em diversos conflitos 

entre os colonos e os povos indígenas, na qual tiveram suas terras ocupadas pelo processo de migração.   

A entrada desses migrantes alterou o quadro populacional e introduziu um novo modo 

de ocupação da região, com os trabalhadores da seringa se dirigindo para as áreas centrais de terra firme, 

para onde haviam se deslocado os grupos indígenas que escaparam do extermino no primeiro momento da 

ocupação colonial, localizados nas margens dos rios. 

No final do século XIX, com o aumento da demanda pela borracha no mercado 

internacional, não apenas os imigrantes estrangeiros e nordestinos participaram da indústria extrativista 

trabalhando em regime de escravidão, como também a população indígena foi amplamente utilizada pelos 

seringalistas. 

De acordo com Oliveira (1984, p. 223, 224) 

 

[...] conforme aumentava a procura da borracha no mercado exterior, mais e 

mais se requeria o trabalho do índio na descoberta do produto e no 

reconhecimento dos canais, furos e igarapés, que eram as vias utilizadas, 

fazendo com que esse produto pudesse chegar ao ponto de partida para a sua 
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distribuição [...] Com a pressão da demanda, o aliciamento do indígena foi 

acelerado não só para a procura de seringais, mas também de cauchais. A 

técnica usada para esse aliciamento consistia em seqüestrar as mulheres e 

crianças, assegurando dessa forma a cooperação dos homens na busca de novas 

árvores. 

 

Com o declínio da produção da borracha nas primeiras décadas do século XX ocorreu 

um novo fluxo migratório, quando seringueiros começaram a descer os rios em busca de lugares para se 

estabelecer, e de alternativas de produção econômica. Alguns se dirigiram para as áreas de várzea do Médio 

Solimões, do Japurá e Purus, reconhecidos pela fartura de pescado e de outros produtos extrativos com 

grande valor de mercado, como é o caso das peles de animais. A história recente desses agrupamentos 

populacionais indica uma nova mudança no sentido da reocupação desses lugares (ALENCAR, 2002).  

O padrão de assentamento a partir do século XX voltou a privilegiar a ocupação das 

margens dos rios principais e a existência de um comércio centrado na exploração de produtos extrativista, 

constituído em torno do barracão dos patrões que recebiam a produção dos ribeirinhos em troca do 

aviamento de mercadorias (ALENCAR, 2002). 

A disputa entre os remanescentes indígenas e migrantes nordestinos pelo acesso e uso 

dos recursos naturais, principalmente o de alto valor econômico, no Médio Solimões, ocasionou inúmeros 

conflitos sociais. 

Além dos efeitos lastimáveis sobre a integridade das populações indígenas causada 

pelo contato com o branco, ocorreu o impacto ambiental pela exploração intensa dos recursos aquáticos da 

várzea, em especial tartarugas e peixes-boi, ocasionando a queda em alguns produtos extrativista.  

A queda na produção de alguns produtos extrativista leva os patrões a migrarem para 

os centros urbanos. Como conseqüência da falência dos barracões verifica-se a extinção de assentamentos 

que estavam sob a influência do comércio local e a dispersão de seus moradores. 

Os assentamentos abandonados pelos patrões, mas não pelos antigos 

fregueses/moradores, foram levados a um processo de reestruturação de sua organização social. Os 

regatões passaram a ser os principais intermediários comerciais, destituídos, porém do mesmo caráter 

patriarcal e dominador dos patrões. Não só patrões migraram para as cidades nesta década. Muitos 

ribeirinhos também procuraram morar em cidades e além de Manaus, cidades como Tefé passaram a 

crescer devido ao êxodo rural (ALENCAR, 2002).  

Segundo Arnaud (1981), em apenas quatro anos (de 1970 a 1974), a população da 

cidade de Tefé cresceu de 7.810 para 9.472 habitantes. 

A partir do trabalho do Movimento e Educação de Base - MEB vinculada à Igreja 

Católica nos anos 60, os assentamentos que não foram abandonados, passam a ter uma nova organização 
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territorial. As vilas e sítios são, a partir desta década, chamados de "comunidades", territorialmente 

delimitadas e distribuídas em setores políticos, com o objetivo de distribuir recursos em comum como 

escolas, postos médicos e centros comunitários onde são realizadas as decisões políticas que afetam a vida 

de seus moradores.  

Esta reorganização sócio-espacial dos assentamentos se consolidou na década de 1980. 

A partir desta data, a estrutura de lideranças criadas pelo MEB passa a ser reconhecida como autêntica (não 

vinculada estritamente à Igreja Católica) e é adotada tanto por instituições governamentais (como 

Prefeituras e Emater) quanto por outras não governamentais (como congregações Protestantes) (LIMA; 

ALENCAR, 2006, p. 9). 

Por esta via, cada comunidade possui uma liderança política eleita pelos moradores. 

Conjuntos de comunidades organizam-se na área em setores, que são unidades políticas, e cada um destes 

setores possui um coordenador. Os setores são, portanto, um conjunto de assentamentos localizados 

próximos uns dos outros, que tomam decisões conjuntas sobre o manejo dos recursos e sobre questões 

políticas locais. Nesta nova fase o padrão de assentamentos voltou a privilegiar a ocupação das margens 

dos principais rios. 

Entre a nova organização territorial proposta pelo MEB e os inúmeros conflitos sociais 

ocorridos em áreas indígenas no Médio Solimões, possibilitou uma rede de união dos povos indígenas para a 

reivindicação e a demarcação de seus territórios. 

 Com relação às reivindicações do reconhecimento dos direitos territoriais, políticos e 

sociais dos indígenas do Médio Solimões, Faulhaber (2004, p. 555) relata que: 

 

[...] No Médio Solimões, a figura da mobilização territorial indígenas remota a 

1920, quando após lutas identitárias lideradas pelos índios Miranha, o SPI 

(Serviço de Proteção aos Índios, órgão antecessor da Funai) demarcou a aldeia 

da Méria e, em 1930, delimitou a Miratu. A partir dos anos 1980, verificou-se o 

revigoramento do “movimento dos índios” [...] foram reconhecidas pelo Estado, 

através da Funai, as seguintes Terras Indígenas: Jaquiri, Igarapé Grande, Barreira 

da Missão (Ticuna) e Nova esperança (Cocama). As terras Canamari (Maraã 

Urubaxi e Paricá), Macu (Boá-Boá e Aparoris) e Miranha (Cuiú-Cuiú) do Japurá 

foram delimitadas pela Funai em 1987 [...]. Naquele momento, também se 

apresentava a reivindicação territorial das comunidades Ticuna de Porto Praia e 

Tupã-Supé [...]. 

 

A reivindicação do reconhecimento dos direitos territoriais, políticos e sociais dos 

indígenas, em sua grande maioria são feitos pelo reconhecimento da identidade étnica. Em seu estudo sobre 
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estruturas e representações sociais no meio rural Amazônico, Lima (1999) faz importantes observações 

sobre as populações indígenas no Médio Solimões, evidenciando a importância da identidade étnica para 

questões políticas. 

De acordo com a autora, 

 

No médio Solimões, os descendentes dos grupos indígenas remanescentes 

(cambeba, ticuna, maioruna, uitoto, miranha e cocama) ocasionalmente usam o 

termo caboclo como um rótulo de auto-identificação, embora o façam apenas 

quando relembram o passado. No contexto de eventos contemporâneos, esses 

grupos identificam-se como índios, uma vez que esta é uma categoria que 

adquiriu valorização política. (LIMA, p.5 1999) 

 

Saquet (2007) relata que a identidade é um componente fundamental na constituição 

territorial, sendo concebida como unidade relacional, produto histórico e condição da reprodução social. 

 

A identidade é, constantemente, reconstruída histórica e coletivamente, e se 

territorializa, especialmente, através de ações políticas (de gestão) e culturais. Há 

uma combinação de processualidade histórica relacional na explicação da 

identidade e da formação do território (SAQUET, 2007, p. 149). 

   

Por esta via, Claval (1996) comenta que o território serve como uma base para sentimentos de 

identidade de diversos modos. 

 

A maior parte das estruturas conhecidas da vida coletiva se traduz através de 

formas de territorialidade. 

Elas são variadas: vão da apropriação completa ao simples enraizamento 

simbólico, e, portanto, da divisão de unidades discretas e que se negam e se 

ignoram até a articulação em torno de focos aos quais se prendem as 

identidades. Se a territorialidade é indispensável à afirmação e à realização das 

formas de existência e de identidade coletivas, suas formas e suas modalidades 

são múltiplas (CLAVAL, 1996, p.23). 

 

Desse modo, o território para as sociedades indígenas é compreendido não só por um 

princípio material de apropriação, mais por um princípio cultural de identificação, ou melhor, de 
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pertencimento. Assim, o território não pode ser percebido apenas como uma posse, mas como uma parcela 

de identidade, fonte de uma relação entre homem e natureza.  

Atualmente existem 18 Terras Indígenas demarcadas e homologadas na várzea do 

Médio Solimões, assim identificadas: Barreira da Missão, Marajaí, Méria, Igarapé Grande, Tupã-Supé, 

Jaquiri, Porto Praia, Miratu, Paraná do Paricá, Cuiú-Cuiú, Maraã / Urubaxi, Macarrão, Acapuri de Cima, Uati 

– Paraná, São Domingos do Jacapari e Estação, Espírito Santo, Estrela da Paz e São Sebastião. Além das 

Terras Indígenas existem mais de 10.000 habitantes não indígenas distribuídos em 150 localidades, 

identificadas por seus moradores como lugares, comunidades ou sítios, que vivem principalmente da 

atividade de pesca e da combinação de outras atividades econômicas como agricultura de várzea e de 

praias de lama  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da abordagem apresentada, podemos considerar que o padrão de ocupação humana na 

várzea do Médio Solimões resulta de uma articulação entre sociedade-natureza. Assim sendo as 

“imprevisibilidades” do ambiente às quais se referem Meggers (1987) não devem ser vistas como fatores 

determinantes ou limitantes. 

A existência de sociedades humanas nesse ambiente depende de uma ação seletiva, do 

desenvolvimento de estratégias tecnológicas e de formas de organização social fundas na cooperação, na 

articulação de uma rede de solidariedade que lhes permitem superar as variações sazonais. 

Nesse sentido, a dinâmica sócio-espacial de assentamentos humanos desta região é, portanto, 

mais uma decorrência de fatores de ordem social do que propriamente ambiental, a prova disso são os 

relatos sobre a ocupação humana dessa área de várzea ao longo do tempo. 
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