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ethnoterritorial reconfigurations of social conflicts
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AS RECONFIGURAÇÕES ETNO-TERRITORIAIS DOS 

CONFLITOS SOCIAIS: DA DIFERENCIAÇÃO CULTURAL À 

FRAGMENTAÇÃO POLÍTICA (AMAZÔNIA BRASILEIRA)

Resumo

Apesar da inscrição constitucional dos direitos territoriais 

de povos indígenas e quilombolas, surgiu entre populações 

classificadas de modo diferente um novo tipo de conflito 

que o artigo documenta a partir do estudo de desacordo 

entre “quilombolas” e “indígenas” na Amazônia central. As 

soluções dos variados atores desvelam dúvidas acerca do 

efetivo “contraste étnico” entre os protagonistas. O alinha-

mento da atual organização em territórios étnicos é com-

preendido como uma última atualização de reordenamen-

tos socioterritoriais já adotados pelas populações na inte-

ração com diversas instâncias. O artigo busca restituir o 

jogo de alianças entre facções opostas realçando as moda-

lidades de sua formação. Quando os direitos concedidos 

pelo Estado a grupos de populações em virtude de sua 

excepcionalidade estão ameaçados de retrocesso, é impe-

rativo reafirmar que a fluidez entre as categorias legais 

remete a luta compartilhada para sua sobrevivência.

EThNOTERRITORIAL RECONFIGURATIONS OF SOCIAL 

CONFLICTS: FROM CULTURAL DIFFERENCE TO POLITICAL 

FRAGMENTATION (BRAZILIAN AMAZONIA)

Abstract

Despite the constitutional inscription of the territorial rights 

of indigenous and quilombola peoples, a new kind of con-

flict has emerged between differently classified populations. 

This article documents this conflict through the study of a 

disagreement between ‘quilombola’ and ‘indigenous’ popu-

lations in central Amazonia. The solutions of various actors 

reveal doubts concerning the real ‘ethnic contrast’ between 

the protagonists. The current organisation in ethnic territo-

ries is seen as the most recent instance of a series of socioter-

ritorial reorganisations already adopted by the populations 

in interaction with diverse bodies. The article reconstructs 

the shifting alliances between opposed factions, highlight-

ing the modalities involved in their formation. When the 

rights granted by the State to groups of populations due to 

their exceptionality come under threat, as at present, it is es-

sential to recognise that the fluidity between legal categories 

reflects their shared struggle for survival.
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