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con ce bían como anor ma les ni for ja do ras de su pe-
culiar modo de ser y de comportarse.

En el cuerpo prin cipal del li bro, Zu biaur nos
pre sen ta la tra duc ción y re co pi la ción de cier tos tex-
tos poco co nocidos, escritos por Ulrichs, Kertbeny
y Hirschfeld –al gu nos con sis ten tes en do cu men tos
per so na les, los cua les fue ron re cien te men te tra du -
cidos del ale mán y sacados a la luz públi ca, y otros
que, a ma ne ra de en sa yos, fue ron pu bli ca dos y re-
sul ta ron de ci si vos para la cons truc ción, aún uti li za -
da, de la ca tegoría “ho mosexual”-. Se tra ta de tex -
tos que sir ven para comprender mejor el significa-
do de los plan teamientos hechos por aquellos des de
una po si ción que in vo lu cra ba di rec ta men te sus vi-
das per sonales y so ciales. El autor no pre tende dar a
co no cer as pec tos per so na les de es tos tres de fen so -
res solitarios de su con dición, quie nes han sido con -
si de ra dos pio ne ros de cier tos mo vi mien tos de li be -
ración ho mosexual ac tuales, y a los cua les se les
exalta por asumir, con to das sus con secuencias, la
de fi ni ción que die ron a di cha ca te go ría para jus ti fi-
car sus po si cio nes per so na les ante la so cie dad de su
tiem po. En esen cia, Zu biaur bus ca, sin pro po ner se
un ma yor es tu dio, que ana li ce mos la for ma como
es tos tres au to res ale ma nes cons tru ye ron el sig ni fi -
ca do de la ca te go ría de “ho mo se xual”. Sin me nos -
pre ciar sus apor tes, Zu biaur con si de ra im por tan te
rea li zar un aná li sis his tó ri co y crí ti co de la for ma
cómo se construyó di cho con cepto, ya que hoy, a
pe sar de sus de fen so res, no pa re ce ra zo na ble se guir
con si de rán do la una “orien ta ción se xual” fija y pre-
determinada con la que nacen ciertas personas.

Los aspectos en los que Zu biaur trata que
centremos la re flexión son la idea de un “alma de
mujer en un cuerpo masculino”, con la que se si gue
ata do a la rí gi da po la ri dad mas cu li no-fe me ni no, ha-
cién do se én fa sis en la fe mi ni dad. Tam bién la su po si-
ción de que los ho mo se xua les cons ti tu yen un “ter cer
sexo”. Y, sobre todo, la idea del “homosexual como
un tipo completo, que no se de fine ni ex clusiva ni
prio ri ta ria men te por su elec ción de ob je to, y cuya di-
fe ren cia es de raíz bio ló gi ca e in na ta”.

Antônio Carlos, WITKOSKI (2007). Te rras, flo res-
tas e águas de tra balho: os camponeses amazô ni-
cos e as formas de uso de seus re cursos naturais.
Ma naus: Edi to ra da Uni ver si da de Fe de ral do Ama-
zonas, (Sé rie: Amazônia: a te rra e o ho mem). 468 pp.

Ro dri go BARCHI, Uni ver si da de de So ro ca ba,
Uni ver si da de de São Pau lo, Bra sil.

Um dos po si cio na men tos mais per ti nen tes
des sa tese de dou to ra do em So cio lo gia pela Uni ver -
si da de Fe de ral do Cea rá, de Anto nio Car los Wit-
kos ki, é a de fe sa dos con he ci men tos dos cam po ne -
ses amazônicos em re lação aos usos da flo resta e da

terra, além do res peito aos ci clos das águas. Além
da pró pria crí ti ca fei ta à de gra daç ão im pru den te
que oco rre em gran de es ca la nes sa re gi ão.

Terras, florestas e águas de trabalho: os
camponeses amazô nicos e as for mas de uso de seus
re cur sos na tu rais, pu bli ca do pela Edi to ra da Uni-
ver si da de do Ama zo nas, é o re sul ta do de uma lon-
ga, in ten sa e mi nu cio sa pes qui sa da vida co ti dia na
do cam ponês amazô ni co, que bus ca per ce ber as
mais di ver sas prá ti cas de sua adap ta bi li da de ao
ecos sis te ma de vár zea.

A tese do tra balho é jus tamente a afir mação
na qual os po vos tra di cio nais amazô ni cos (ín dios,
se rin guei ros, qui lom bo las, ca bo clos, ri bei rin hos,
ri bei rin hos/ca bo clos) pos suem uma vas ta ex pe riên-
cia na uti li zaç ão e con ser vaç ão da bio di ver si da de
dos ambientes te rra, flo resta e águas, onde tra bal-
ham e vi vem.

Por se rem tri bu tá rios dos en si na men tos in dí -
ge nas de va lo ri zaç ão das re ser vas vi vas da Amazô-
nia, os cam po ne ses evi den ciam-na como lu gar de
pos si bi li da des de re sistência para a criaç ão de no vas
for mas de re la cio na men to e vida, além das múl ti plas
es tra té gias para o de sen vol vi men to da re gi ão.

Wit kos ki, em vá rios mo men tos do liv ro,
dei xa evi den te que o in te res se na in ves ti gaç ão é
jus ta men te di vul gar os con he ci men tos des sas cul-
tu ras tra di cio nais como for ma de pro teç ão aos ecos-
sis te mas amazô ni cos e as suas po pu laç ões. O faz
também dei xando cla ro que não faz sentido é idéia
de Amazô nia como gran de es pa ço in to ca do, mas
como re gi ão que du ran te sécu los foi hu ma ni za da,
sem ne ces sa ria men te ha ver uma re laç ão pre da tó ria.

Além dos qua tro ca pítulos em que está di vi-
dido, o trabalho traz, em seus apê ndices, tan to o per -
cur so me to do ló gi co da pes qui sa, quan to a jus ti fi ca ti-
va, na qual há o po sicionamento a favor do modo de
vida cam ponês, de vi do à sua pers pec ti va al ter na ti va
ao ca pi ta lis mo pre da dor e in con se qüen te, e em sua
pro vá vel pers pec ti va te leo ló gi ca no con cei to de de-
sen vol vi men to sus ten tá vel, le van do-se em con ta às
cin co di mens ões da sus ten ta bi li da de: econô mi ca,
cul tu ral, eco ló gi ca, es pa cial e cul tu ral.

Ape sar de ser um dou to ra do em So cio lo gia,
há in ten sos e cons tan tes diá lo gos como ou tras áreas
do con he ci men to: Etno lo gia, Eco no mia, His tó ria,
Geo gra fia, Eco lo gia, Antro po lo gia, en tre ou tros.
De vi do a essa abor da gem múl ti pla, as pró prias co-
letas de da dos ti veram que acompanhar essa di ver-
si da de, e, por tan to, ser cons ti tuí das de vá rias téc ni-
cas. Fato que tor nou o tra balho di fícil de ser realiza-
do, e muito rico em seu re sultado final.

O au tor con tou com um gru po de pes quisa
da Uni ver si da de Fe de ral do Ama zo nas (UFAM) e
do Insti tu to Na cio nal de Pes qui sa do Ama zo nas
(INPA) para a co leta de da dos, rea lizada en tre fe ve-
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reiro de 1992 e abril de 2000. O tra balho de campo
con sis tiu: de apli caç ão de ques tio ná rios, para cap-
tar as for mas de or ga ni zaç ão so cial, po lí ti ca e
econô mi ca dos cam po ne ses, além das di ver sas for-
mas de pro duç ão agro pe cuá ria e ex tra ti vis ta; de en-
tre vis tas semi-es tru tu ra das, as quais eram res pon-
sá veis pela cap taç ão das re pre sen taç ões so ciais dos
cam po ne ses so bre o mun do do tra bal ho e tam bém
da pró pria história oral de cada um; e dos diá rios de
cam po, para re gis tro de acon te ci men tos e das pró-
prias in ter pre taç ões dos pes qui sa do res no mo men to 
da cap tação dos da dos.

A pes qui sa foi rea li za da com as fa mí lias
cam po ne sas de qua tro mi cro rre gi ões amazô ni cas:
Bai xo So lim ões, Mé dio So lim ões, Alto Ama zo nas
e Mé dio Amazonas. O au tor afir ma que nes sas
áreas est ão os cam po ne ses cu jos con he ci men tos fo-
ram her dados dos extintos índios das águas, os
omá guas.

No pri mei ro ca pí tu lo, “A ci vi li zaç ão e os
tró pi cos: adap ta bi li da de dos ame rín dios à vár zea
amazô ni ca e o seu et no cí dio”, Wit kos ki nos traz
justamente quem eram es ses ín dios que vi viam nas
regiões de vár zea, e como se deu o pro cesso de ex -
tinç ão pela co lo ni zaç ão por tu gue sa.

Abor da, num pri mei ro mo men to, uma bre ve 
ca rac te ri zaç ão dos ecos sis te mas amazô ni cos em
sua bio di ver si da de ve ge tal e pe doló gi ca, e a di fe-
ren ciaç ão en tre os rios em re laç ão à co lo raç ão da
água e po ten cial de fer ti li zaç ão das mar gens, sen do
os prin cipais: os rios bran cos, de águas ba rrentas –
mais fér teis – como o rio So limões, os rios ne gros –
menos férteis – como o rio Ne gro, e os rios verdes,
de águas cla ras – ra zoavelmente fér teis – como o rio 
Tapajós. Além dis so, traz a importância do re gime
plu vial que tor nou pos sí vel a ocu paç ão des sas áreas
pe los ame rín dios.

Os omáguas viviam nas vár zeas do rio So -
lim ões, nas pro xi mi da des do rio Ja pu rá, onde hoje
está a re gião oes te do Estado do Amazonas. De
acordo com os cro nistas da des coberta do Amazo-
nas, como Gas par de Car vajal e Cris tobal de Acu ña,
que sub iram o rio en tre o fim do sécu lo XVI e co me-
ço do século XVII, citados por Witkoski, os omá-
guas eram uma so cie da de nu me ro sa, cuja agri cul tu -
ra es ta va in ti ma men te li ga da com os ci clos das
águas, além das téc nicas da trans formação dos ali -
men tos para sua co mer cia li zaç ão.

O po der do go ver nan te omá gua se es ten dia
por de zenas de quilômetros ao lon go do rio. Os ou -
tros gru pos in dígenas que viviam nas matas de te rra
fir me, dis tan tes do rio, tin ham gran de di fi cul da de
em cap tar re cursos da vár zea de vido à for ça dos
omáguas nas gue rras tribais. Tan to que em cada
casa omágua ha via um ou dois escravos de alguma
des sas tri bos, cap tu ra dos du ran te os con fli tos.

Essa so cie da de foi ex tin ta já no co me ço do
sécu lo XVIII, de vi do à acul tu raç ão, des tri ba li zaç ão 
e às constantes gue rras como os co lonos por tugue-
ses. Os po vos da vár zea es tavam mais su jeitos ao
con ta to com as so cie da des eu ro péias, pois era mais
difícil o aces so à te rra fir me.

Algu mas das di re tri zes da co lo ni zaç ão por-
tuguesa no que diz res peito aos in dígenas, e que
con tri buí ram para a sua di zi maç ão fo ram: a obri ga -
to rie da de da lín gua por tu gue sa, a pro moç ão da di-
fe ren ciaç ão so cial, o com ba te às ha bi taç ões em co-
mum (para os por tugueses, esse tipo de moradia ge -
ra va de vas sid ão, li ber ti na gem, pro mis cui da de), a
promoção do tra balho e a su peração do ócio, a sub -
missão ao Estado por tuguês e a re pressão às trans-
gressões e fugas.

Para Wit kos ki, o cam ponês ca bo clo/ri bei -
rinho da Amazônia – seja ele o ser tanejo nor destino
migrante do pe ríodo da bo rracha no início do sécu-
lo XX, seja ele o re manescente do amazônico co lo-
nizado – é o her deiro le gítimo do modo de vida dos
ín dios das águas. Sua di re ta li gaç ão bio ló gi ca, his-
tórica e cultural está no fato que os pri meiros ca bo-
clos fo ram jus tamente os ín dios das águas que fo -
ram acul tu ra dos, so bre vi ven tes do mas sa cre co lo -
nizatório. Também por cau sa do modo de vida ca-
bo clo, adap ta do ao ecos sis te ma de vár zea de for ma
se mel han te ao dos omá guas.

Além dis so, a pró pria in fluên cia in dí ge na
ain da se man tém pre sen te nas po pu laç ões das vár-
zeas amazônicas, no que diz res peito à pró pria ali -
men taç ão e mo ra dia.

No se gun do ca pí tu lo, “O cam ponês amazô-
nico e o sis tema de vár zea”, o tra balho bus ca mos-
trar a vár zea do So limões e Amazonas como pai sa-
gem na tu ral e tam bém pai sa gem hu ma ni za da, te rri -
tó rio do cam ponês amazô ni co, onde ha bi ta, tra bal-
ha e vive, ou seja, um ar tefato cul tural hu mano.

Traz a re lação do camponês com a dinâ mica
des se di ver so am bien te, seu en vol vi men to com a
complexa ex tensão de te rra, flo resta e água, que en -
volve os re gimes de cheia, en chente, seca e va zante,
os pro ces sos de se di men taç ão, fer ti li zaç ão e eros ão
de ba rran cos, as sim como o con he ci men to que o
cam ponês tem des sa rea li da de e sua uti li zaç ão na
ocu paç ão do es pa ço sem exau ri-lo.

A par tir das en tre vis tas, o tra bal ho exp õe os
mo ti vos pe los quais os cam po ne ses aca bam se mu-
dando para a re gião pes quisada, e como era o lu gar
quan do che ga ram. Nes se mo men to, Wit kos ki, ao
trazer o con hecimento, a his tória oral e o sen so co -
mum dos cam po ne ses amazô ni cos, evo ca o an tro -
pó lo go Clif ford Geertz, ao clas si fi car o sen so co-
mum como uma for ma lo cal ca rac te rís ti ca, que re-
laciona-se com a for ma como se lida com um mun-
do onde de ter mi na das coi sas acon te cem.
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A mul ti pli ci da de de ati vi da des que o cam-
ponês amazônico rea liza, faz com que o seu modo
de vida, as sen ta do so bre con diç ões de existência
par ti cu la res, ten ha for mas de re laç ão com mui to
sin gu la res com a na tu re za, en vol ven do tan to a di-
visão se xual e social do tra balho, e a pró pria de ter-
mi naç ão do tem po aos cam po ne ses de vi do à ri gi dez
dos ci clos na tu rais; a par ti ci paç ão mo mer ca do em
rede, en tre ou tros fa to res.

As vár zeas de tra bal ho (te rras, flo res tas e
águas), como o es paço vi tal onde o camponês e sua
fa mí lia de sen vol vem suas ati vi da des, são ana li sa -
dos no ter cei ro ca pí tu lo, “Te rras, flo res tas e águas:
o mun do cam ponês”, onde Wit kos ki apre sen ta os
sis te mas agro flo res tais dos cam po ne ses, aos quais
se in te gram as ati vi da des agrí co las e pe cuá rias, o
ex tra ti vis mo ve ge tal, a caça e a pes ca.

Para o autor, o camponês, mais do que um
agente pas sivo sob a rea lidade, é um ser ati vo aos
im pe ra ti vos que a na tu re za põe e imp õe, es tan do aí
a ne ces si da de de in cre men tar a pro du ti vi da de, para
as sim pro du zir e re pro du zir a pró pria vida so cial.

As ro ças amazônicas – que aqui são con cei-
tua das como fraç ões de te rras cul ti va das anual men-
te em re gi me de pou sio, po li cul ti vo, ro taç ão ou con-
sór cio – acom pan ham in ti ma men te o re gi me e o ca-
len dá rio hi dro ló gi co do rio Ama zo nas/So lim ões, e
ape sar da he ge mo nia da pro duç ão de man dio ca e
milho, de zenas de ou tras plan tas são também cul ti-
va das: cará, feij ão, mal ta, juta, je ri mum, to ma te, pi-
ment ão, ma xi xe, me lan cia, en tre ou tras.

O pró prio cul ti vo da se rin guei ra, so ma da às
ou tras di ver sas ár vo res fru tí fe ras – ba ca bei ra, ba na -
nei ra, co quei ro, goia bei ra, gra vio lei ra, je ni pa pa zei ro,
jam bei ro, ma moei ro, man guei ra, pei tan guei ra, ta pe -
rebazeiro – rea firma a idéia do sí tio camponês amazô-
ni co como um ar te fa to hu ma no. No qual a uti li zaç ão e
cultivo da te rra se dá tan to a par tir de cul turas lo cais,
como de plan tas exó ti cas in tro du zi das no lo cal.

Além dis so, exis te uma prá tica en tre os
cam po ne ses amazô ni cos, cha ma da poi sio, que con-
sis te no des can so da te rra por um de ter mi na do in-
ter va lo de tem po, para a re cu pe raç ão da fer ti li da de,
perdida após algum pe ríodo de uso. Aqui Witkoski
es ta be le ce um pa ra le lo en tre o cam ponês amazô ni -
co po livalente e o camponês do sul do Brasil, mono-
cultor, que es gota o solo, para quem dei xar a terra
des can sar tor na-se uma pos tu ra “an ti cal vi nis ta”.
Importante des tacar, na quest ão das te rras de tra bal-
ho, a pe que na di ver si da de pe cuá ria, que con ta ba si-
camente com a criaç ão da ga linha, do pato, do suí -
no, do boi e, em al gumas re giões, do ca prino.

Aliás, diversidade é o que não falta nas flo-
res tas de tra bal ho. Fun cio nan do como com ple men-
tar a agri cul tu ra e à pe cuá ria, for ne ce gran de quan-

ti da de de es pé cies di fe ren tes aos cam po ne ses: ma-
dei ra (pa xiu ba ra na, ma ra já, aba cau ra na, pi ran hei -
ra, mu ru ci, pau-bra sil, an di ro ba, em baú ba, vi ro la,
mu la tei ro, en tre ou tras), len ha, bo rra cha,
açaí-do-mato, tu cumã, cas tan ha, ba ca ba, co paí ba,
an di ro ba e plan tas me di ci nais.

Em re lação às plan tas medicinais, só na pes -
quisa de campo o au tor re gistrou mais de 60 es pé-
cies, en tre as quais: bico-de-anum, ca juaçu, ju taí,
mu la mei ro e ma ri mar para dia rréia; sa bu guei ro, cajá
e apuí para fe rimentos; cipó-nema, ja careúba e en vi-
ra para es pan tar in se tos; an di ro ba para reu ma tis mo;
açaí para ane mia; embaúba para press ão ar terial; co -
paíba para he morragias e mais uma de zena de pro -
prie da des; cipó-tuí ra para he pa ti te, en tre ou tros.

O ex tra ti vis mo ani mal, por sua vez, par ti ci-
pa com uma par cela cada vez menor dos ren dimen-
tos do cam ponês amazô ni co, prin ci pal men te, de
acor do com os pró prios ri bei rin hos/ca bo clos nas
en tre vis tas, por cau sa da fis ca li zaç ão con tra a caça
na re gião. Mas al gumas es pécies, como anta, cai te-
tu, cu tia, paca, quei xada, tatu, marrecos, gar ças, ja -
ca rés, tar ta ru gas, e ou tras es pé cies, ain da são cap tu -
rados, ainda que com menos freqüência. O au tor dá
des ta que a re du zi da quan ti da de de pei xe-boi e sua
qua se ex tinç ão nos rios amazô ni cos, de vi do à so-
bre-caça de dé ca das an te rio res. 

As águas de trabalho para os camponeses
amazô ni cos po dem ser con si de ra das os es pa ços
mais importantes, já que o rio, sen do o maior for-
necedor de pro teína ani mal, é quem dita o cotidia-
no des ses moradores. E é também a maior raz ão
de con flitos, os quais oco rrem de vido à caça co -
mercial, que ameaça não so mente o es toque de
pei xes e a pró pria ca pa ci da de de re cu pe raç ão e
re po siç ão da ic tio fau na, mas tam bém a prá ti ca
po li va len te do pes ca dor, que aca ba se trans for -
man do em mero pes ca dor pro fis sio nal, mo no va -
len te. Wit kos ki nos traz o his tó ri co de con fli tos
ocorridos desde os anos se tenta, quan do até a
Pas to ral da Te rra do Ama zo nas se en vol veu, ao
compreender e di vulgar que, mais do que a pos se
das terras, a questão que se põe é a do estoque de
peixes e ao uso dessas águas.

No ca pítulo que fecha o livro, “O camponês
e o Mito de Sí sifo”, é apre sentado o di lema da vida
cam po ne sa e sua re laç ão com os po de res econô mi-
cos or ganizados no campo e nas cidades. O au tor
es ta be le ce um de ba te in ten so so bre o va lor do tra-
balho e dos pro dutos camponeses, e o va lor que se
aca ba es ta be le cen do nas tro cas com a ci da de. Traz
os gan hos dos camponeses e os seus gastos com ali -
men taç ão, uten sí lios do més ti cos, re mé dios, edu-
caç ão, ves ti men tas, com bus tí vel, ins tru men tos de
tra bal ho, en tre ou tros.
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Pro va vel men te, quan do Wit kos ki evo ca Sí-
sifo – que desafiou os deu ses e aca bou sen do pu ni-
do com a ta refa de empurrar uma pe dra até o topo de 
uma montanha, que jogaria a pedra para baixo, fa-
zen do o tra bal ho ser ini cia do no va men te e cons tan-
temente – o faz a par tir de um sen tido ambivalente:
seja aque le do tra bal ha dor que, de ter mi na do pela
natureza e de pendente dos ci clos dos rios, é obriga-
do todo ano a recomeçar o mesmo tra balho para ga -

rantir a sua so brevivência; ou ent ão a par tir de um
et hos, que aca ba mo bi li zan do a so cie da de cam po -
nesa em uma po sição con trária à pró pria éti ca ca pi-
ta lis ta do tra bal ho pelo lu cro, e fa vo rá vel ao apro-
veitamento máximo dos recursos naturais, de forma
que garanta uma suficiente subsistência e nada
mais.
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