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entendia as longas descrições sobre as memórias do trabalho de campo de Lévi-

Strauss. O que retive foi uma sentença que nunca mais esqueceria: o etnógrafo 

adquire uma espécie de ‘desarraigamento crônico’ [déracinement chronique], em 

virtude dessa antinomia que, segundo o antropólogo, oporia a profissão e um projeto 

de vida que transitaria entre a missão e o refúgio. De todas as formas, Lévi-Strauss 

sentenciou: um etnógrafo nunca mais se sentirá em casa, em lugar nenhum. Mesmo 

assim, o livro me mostrava exatamente o contrário: os diversos encontros [lá e aqui] 

que permeavam as descrições, orientavam afetos e deixavam marcas – tanto que ao 

final ele concluía: ‘o homem não está só no universo’ [l’homme n’est seul dans 
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Os caminhos para a liberdade 
 

Para abordar el proceso desesclavización y manumisión 
jurídica emprendido por los esclavizados de las minas del 
norte, concretamente de los reales de minas de Guembi, 
Cachavi y Playa de Oro, anejos de la parroquia Concepción, 
hay que tener presente que durante el período colonial y la 
etapa de independencia, estos sujetos sociales desplegaron 
efectivos y variados mecanismos de resistencia que impidieron 
que en esta zona se instalaran férreas relaciones de 
servidumbre y sujeción. Esta particularidad permitió a la 
población esclavizada, ocupar paulatinamente el territorio de 
las minas y zonas aledañas y en interacción con otros grupos 
étnicos construir una forma de vida material y unos 
sentimientos y percepciones comunes, base de su identidad y 
etnicidad. Con el establecimiento de la República y una vez 
que las minas regresan a poder de los dueños o de sus 
administradores, la intención de los esclavizados era concretar 
su proyecto libertario, participar de los derechos de ciudadanía 
y consolidar un sistema de vida forjado en un territorio en 
medio de cierta autonomía desde el siglo XVIII, motivaciones 
que les llevó a participar en las contiendas independentistas a 
favor de la insurgencia. (Novoa, 2010, p. 228) 
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Resumo 

 

Essa pesquisa versa sobre os diversos agenciamentos territoriais levados a 

cabo pela Comuna afrodescendente de Playa de Oro, localizada na Província de 

Esmeraldas, norte do Equador, situada às margens do Rio Santiago, nas bordas da 

Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. Proponho uma reflexão sobre as políticas do 

lugar, partindo de seus aspectos sociocosmológicos e das diversas ações 

empreendidas pelos playadoreños em busca de autonomia. Objetivo uma 

compreensão dos agenciamentos locais como forma de aceder às medidas de 

salvaguarda do território ancestral. Essas proposições buscam levar a sério os 

ensinamentos dos playadoreños, traduzidos em políticas de ação, para adensar os 

entendimentos e expectativas quanto aos processos intentados para inverter a 

lógica de uma histórica invibilização dos povos afrodescendentes na América Latina 

e da consequente usurpação de seus recursos naturais. O estudo etnográfico opera 

com a viabilidade de compreender os sentidos atribuídos por esses atores no 

trabalho de reconhecimento de sua condição étnica diferenciada, na luta por direitos 

e, principalmente, na defesa e manutenção do território frente às investidas de uma 

persistente colonialidade. Dessa forma, essa abordagem intenciona compreender os 

sensos de justiça, as assunções identitárias e de pertencimento, elementos da 

memória e os diversos movimentos da Comuna que se apresentam como uma 

modalidade agentiva, parte de protocolos diligentes; bem como alinhar sentidos 

sociocosmológicos para aceder à territorialidade e outras sensibilidades. Apresento 

os resultados do trabalho de campo desenvolvido desde 2011 na Comuna Playa de 

Oro, cujo objetivo principal é, portanto, compreender o conhecimento gerado nas 

práticas da localidade, assim como a experiência desses afroequatorianos nos seus 

agenciamentos cotidianos, os quais são carregados de sentidos e refletem as ações 

ordinárias de defesa desses territórios negros do norte do Equador. 

 

Palavras-chave: Playa de Oro, política do lugar, agenciamentos territoriais, 

afroequatorianos. 
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Abstract 

 

This research deals with the various territorial assemblages conducted by African 

descent Commune Playa de Oro, located in the Esmeraldas Province, northern 

Ecuador, situated on the banks of the Santiago River, the edges of the Ecological 

Reserve Cotacachi-Cayapas. I propose a reflection on the place policies, from their 

socio-cosmological aspects and the various actions taken by playadoreños seeking 

autonomy. I order an understanding of local agencies as a way to access the 

safeguard measures of the ancestral lands. These proposals seek to take seriously 

the teachings of playadoreños, translated into action policies to thicken the 

understandings and expectations of cases brought to reverse the logic of historical 

impracticability of afro-descendants in Latin America and the subsequent usurpation 

of their natural resources. The ethnographic study operates the feasibility to 

understand the meanings attributed by these actors in the work of recognition of its 

unique ethnic condition, in the struggle for rights and especially in the defense and 

maintenance of territory across the onslaught of a persistent colonialism. Thus, this 

approach intends to understand the senses of justice, the identity and belonging 

assumptions, memory elements and the various movements of the Commune that 

present as an agentive mode, part of diligent protocols; and align socio-cosmological 

senses to access the territoriality and other sensitivities. I present the results of the 

field work since 2011 in the Playa de Oro Commune, whose main objective is 

therefore to understand the knowledge generated in the locality of practice and the 

experience of these afroecuadorians in their daily agencies, which are loaded with 

meanings and reflect the common defense actions of these black areas of northern 

Ecuador. 

 

Keywords: Playa de Oro, place political, territorial agencies, afroecuadorians. 
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Resumen 
 
 

La presente investigación trata sobre los diversos agenciamientos territoriales 

llevados a cabo por la Comuna afrodescendiente de Playa de Oro, ubicada en la 

Provincia de Esmeraldas, norte de Ecuador. Esta comuna se encuentra situada en 

las márgenes del Rio Santiago a orillas de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. 

Se propone una reflexión sobre las políticas del lugar, partiendo en sus aspectos 

sociocosmológicos como también de las diversas acciones emprendidas por los 

playadorenos en su búsqueda por la autonomía. Así, se busca una comprensión de 

los agenciamientos locales como forma de acceder a las medidas de protección del 

territorio ancestral. Dichas propuestas tienen por fin dar cabida a las enseñanzas de 

los playadorenos, traducidas en políticas de acción, con el fin de profundizar en los 

entendimientos y expectativas de los procesos realizados para invertir la lógica de 

una invisibilización histórica de los pueblos afrodescendientes en América Latina y 

de la consiguiente usurpación de sus recursos naturales. El estudio etnográfico 

opera con la viabilidad de comprender los sentidos atribuidos por los actores en el 

trabajo de reconocimiento de su condición étnica diferenciada, en la lucha por los 

derechos y, principalmente, en la defensa y mantención del territorio frente a las 

investidas colonizadoras persistentes. De esta forma, el abordaje escogido prioriza 

comprender los sentidos de justicia, las asunciones identitarias y de pertenencia, 

elementos de la memoria y los diversos movimientos de la Comuna que se 

presentan como una modalidad de agencia, como parte de protocolos acuciosos, así 

también como forma de alinear los sentidos sociocosmológicos para acceder a la 

territorialidad y otras sensibilidades. Son presentados los resultados del trabajo de 

campo desarrollado desde el ano 2011 en la Comuna de Playa de Oro, siendo su 

objetivo principal, comprender el conocimiento generado en las practicas locales, así 

como la experiencia de los afroecuatorianos en sus practicas cotidianas, las que 

están repletas de sentido y hacen referencia a las acciones ordinarias de defensa de 

los territorios negros del norte de Ecuador. 

  

Palabras claves: Playa de Oro, política del lugar, agenciamientos territoriales, 

afroecuatorianos. 
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Imagem 1: Playa de Oro, em um dia de sol. 
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Donde todo empeza 

 - Hermana, quieres bailar? Passei o dia correndo pela Comuna. Não poderia 

voltar ao Brasil sem me despedir daqueles que por várias semanas conviveram 

comigo. O sol nem tinha aparecido no horizonte e eu já perambulava pelas ruas de 

Playa de Oro. Fiz exatamente o mesmo percurso da minha chegada: passei pelo 

comedero, fui até a pirágua dos homens, entrei na casa de Paola. Mas o fiz com 

uma segurança e alguma familiaridade que, em 2012, não imaginei que algum dia 

teria. Quando aportei pela primeira vez, pensei que ao sair de Playa de Oro jamais 

regressaria. Chorei pelo tempo despendido em um projeto que, em princípio, não 

vingaria. Naquela manhã de 2013, entretanto, depois de algumas temporadas de 

trabalho de campo, eu chorava de saudade de toda a vida que correu em Playa de 

Oro. 

 O tempo que transcorreu desde a minha chegada estava marcado na 

paisagem e nos encontros. A árvore de chontaduro próxima a minha cabana estava 

maior, as crianças já não eram tão pequenas, os coqueiros que estavam pela 

Malecón foram cortados, as casas foram modificadas e a grama do campo de 

futebol já tinha outras falhas em virtude dos novos caminhos que se abriam para os 

que diariamente trabalhavam nas fincas. Já tinha acompanhado pelo menos três 

colheitas de cacau e muitas migrações de playadoreños para a capital da província. 

Crianças nasceram. O calendário e suas festas corriam. Foram muitos os 

deslocamentos, meus e da Comuna. De minha parte, em princípio, recordo que 
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estava motivada por alguns conceitos-chave que Arturo Escobar discutiu no livro 

Territorios de diferencia: lugar, movimiento, vida, redes (2010). Lugar, capital, 

natureza, desenvolvimento, identidade, redes: tais categorias, portanto, a despeito 

de seus muitos significados, pareciam traduzir o que eu buscava nessa região, 

nessa franja fronteiriça da Colômbia com o Equador. Obviamente, eu estava guiada 

por muitas inquietações teóricas e também por disposições que me aproximavam de 

uma área permeada por conflitos. Como descrevi ao longo desta tese, antes mesmo 

de estar em Playa de Oro pela primeira vez (e, com efeito, desatendo nesse quesito 

os puristas metodológicos) eu tinha uma imagem muito nítida do que era a Comuna. 

Invariavelmente essas minhas referências prévias estavam marcadas por uma 

implacável, acirrada e inevitável destruição do meio ambiente. 

 Inegavelmente essa parte setentrional do Equador está marcada por diversos 

conflitos ambientais, seja relacionado ao plantio de palma africana, seja pela 

extração não autorizada do ouro. Ainda há o corte indiscriminado de madeira. Mas 

detalharei tais atividades nos capítulos seguintes. O que quero ressaltar nesse 

prelúdio, quase como um alerta para o leitor, é que as  leituras precedentes que fiz 

sobre a região enviesaram meu olhar sobre a Comuna, embora também ampliassem 

minhas possibilidades de reflexão. Quero dizer que o cotidiano em Playa de Oro me 

apresentou qualquer coisa mais além que uma intensa disputa de recursos, de uma 

violência indiscriminada e de terror. Devo sublinhar: meus dias na Comuna me 

mostraram algo mais além desse quadro terrível. Não estou reduzindo todos os 

embates que se sucedem nessa região, os quais são indiscutivelmente cruéis e 

repressivos. Todavia, quero destacar que em Playa de Oro há diversos movimentos 

que invertem essa economia do terror; e tais movimentos enchem a Comuna de 

vida1. 

 Pontuarei duas cenas: a primeira é parte da frase com a qual começo esta 

epígrafe e diz respeito a minha festa de despedida da Comuna. Em meio a uma 

semana turbulenta, com a presença do Exército e com grande circulação de 

pessoas que não são de Playa de Oro, eu me preparava para partir. Talvez eu 

tivesse escolhido a pior ocasião para sair da Comuna, ou a melhor… Havia uma 

																																																								
1 Strathern (2014, p. 346-347) previu esse desconforto. Muitas vezes o etnógrafo “aprende o 
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atmosfera de insegurança, especialmente ocasionada por essa tensão que é o 

combate à minería a céu aberto. Quando há operativos para desarticular as minas 

não consentidas, nem o escasso sinal de telefonia funciona. Há sempre ares de 

suspeição sobre os comuneros, cisma que vem de todos os lados, seja dos agentes 

governamentais/Exército, seja dos mineros colombianos que supõem que a 

denúncia partiu de alguém de Playa de Oro.  

 Esse terror inflinge nos rostos de meus amigos playdoreños, também 

alarmados pela segurança de uma estrangeira. Sempre escutei de Doña Neura que 

‘enquanto estivesse ali, nada me aconteceria’. Decerto essa enunciação fosse 

dirigida menos para mim que para os estranhos que ouviam a sentença – tão 

inabalável – da dona do único restaurante. À vista disso, eu conseguia perceber uma 

alteração nos ânimos da Comuna, ainda que eles se recusassem a alterar 

significativamente suas rotinas de trabalho nas fincas. A vida em Playa de Oro, 

quando do confronto iminente, parece seguir um curso aparentemente tranquilo, tal 

qual as águas do Santiago, mas que guarda nas profundezas as torrentes agitadas. 

 A despeito dessas ameaças e do medo, fui informada que naquela noite que 

antecedia minha partida bailaríamos na danceteria de Don José. Não era uma data 

especial, tampouco um fim de semana festivo. Mas bailaríamos pelo meu egresso, 

pelo afeto dessas temporadas em que estive fazendo perguntas ininterruptas, muitas 

das quais silenciosas. Fernanda se apressou em pensar uma comida diferente para 

o jantar derradeiro. Dias antes, uma das crianças me perguntou: qual tua comida 

preferida? Respondi sem pensar ‘lasanha’, talvez para me liberar da obrigação de 

explicar que não tenho uma comida preferida. A minha resposta, que eu não 

supunha todo o revés que causaria, foi motivo de uma grande articulação para se 

conseguir a massa para fazer a lasanha. Não encontraram em San Lorenzo. 

Algumas tentativas depois e conseguem a encomenda através de uma pessoa que 

poderia comprar em Borbón. Ainda tinha o queijo, o presunto, o molho de tomate. 

Fernanda se desdobrou para preparar a comida que eu, sem qualquer pretensão, 

disse que era a minha preferida. 

 Naquele jantar, muitos da Comuna vieram falar comigo. A pergunta mais 

recorrente que ouvi era quando, afinal, eu regressaria. Infelizmente não sabia 
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responder, mas me custou elaborar uma réplica que diminuísse a minha ansiedade 

e a dos meus amigos playadoreños. Tiramos fotos, sorrimos, contamos coisas. 

Fizemos uma pausa para assistir mais um capítulo da novela La vida sigue, 

ambientada em Gramado e Porto Alegre. Lembro que quando comuniquei que 

morava nesta cidade, muitos começaram a acompanhar o enredo apenas para 

tentar imaginar uma paisagem que eles pouco presumiam. Quando estávamos 

juntos, fazendo hora para o sono, e havia cenas em grandes planos sobre a cidade, 

ficava emocionada ao apontar: - Mira, mi oficina está muy cerca de este edificio (e 

me referia ao prédio do Centro Administrativo, que sempre aparecia na transição das 

cenas porto-alegrenses). Os olhos se enchiam de curiosidade. O Brasil e minha vida 

se tornavam mais próximos e mais tangíveis. Eu, por outro lado, me sentia mais em 

casa ao compartilhar as paisagens que me são comuns. 

 O jantar da lasanha, milimetricamente dividido, precedia o momento do baile. 

Algumas amigas disseram para seus maridos que estariam comigo, argumento que 

desarmava qualquer reação ciumenta. Crianças não queriam dormir e, embora não 

fossem autorizadas a entrar na danceteria, espiavam pela janela do salão. Os 

homens enchiam seus copos com cerveja e bebiam com alegria. Todos pareciam 

alheios às tensões externas: ali no salão apenas soava o ritmo do reggaetón, cujas 

músicas surgiam dependendo dos pedidos feitos. Celulares com MP3 se 

conectavam às caixas amplificadoras e repercutiam o que era sucesso no momento. 

Nwa Baby (Ashawo Remix), interpretada pelo nigeriano Flavour, tocou pelo menos 

uma dezena de vezes. Estávamos sob o movimento das canções, em uma noite de 

festa, alheados das tensões que os dias anunciavam.  

 Apenas ao chegar em minha casa, alternando, então, minhas perspectivas 

sobre a imersão em campo, entendi que dançar e cantar eram parte desses 

combates silenciosos. La vida sigue com a tranquilidade de uma festa que 

anunciava, mais além que a minha partida, que não se submeter é tecer a própria 

regra do jogo, o que concorre em dizer que meus amigos playadoreños não 

renunciam ao divertimento e à cadência do cotidiano intrínseco à Comuna; que a 

festa, seguindo a máxima, não parará.  

 A segunda cena que descreverei nesta epígrafe possui dois momentos. Para 



	
	
	

26	

começar, quando viajava pela primeira vez a Esmeraldas, durante o trajeto de sete 

horas no ônibus, ouvíamos ininterruptamente um vallenato colombiano chamado 

Esta vida. Depois de algumas repetições a minha revelia (decerto, o motorista 

estava enamorado pela canção, como disseram alguns passageiros), decorei o texto 

da música. Fiquei com o ritmo e a letra na cabeça e por alguns dias não conseguia 

esquecê-la. Nesta ocasião não estive em Playa de Oro, conquanto tenha visitado 

algumas localidades do norte equatoriano, como o cantão de Rio Verde. Saí do 

litoral rumo às cordilheiras. Voltei ao Brasil. E cantei mentalmente essa música 

enquanto  reconstituía a paisagem esmeraldeña.  

 Me gusta el olor que tiene la mañana  
Me gusta el primer traguito de café  

 Sentir como el sol se asoma a mi ventana  
Y me llena la mirada de un hermoso amanecer  

Me gusta escuchar la paz de las montañas  
Mirar los colores del atardecer  

Sentir en mis pies la arena de la playa  
Y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer  

Se... se que el tiempo lleva prisa  
Pa’ borrarme de la lista pero yo le digo que: 

 Ay que bonita es esta vida  
Aunque a veces duela tanto  

Y a pesar de los pesares siempre ay alguien nos quiere  
Siempre hay alguien que nos cuida  

Aya yayay... que bonita es esta vida  
Y aunque no sea para siempre  

Si la vivo con mi gente  
Es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila 

    
Brindemos por la vida es linda  

Quiérela quiérela 
 

Me gusta escuchar la voz de una guitarra 
brindar por aquel amigo que se fue 

sentir el abrazo de la madrugada 
y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer…  

  Se, se que el tiempo lleva prisa  
pa’ borrarme de la lista  pero yo le digo que...  

 Aya yayay que bonita es esta vida 
 

aunque a veces duela tanto  
 que a pesar de lo pesares 

siempre hay alguien que nos quiere 
siempre hay alguien que nos cuida... 

Aya yayay que bonita es esta vida  
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 y aunque no sea para siempre  
 si la vivo con mi gente 

es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila…   
 

 O segundo momento desta cena que descrevo foi quando estive em Playa de 

Oro pela primeira vez. Alguns dias depois da minha chegada surgem homens do 

Exército equatoriano para desarticular minas não consentidas naquela região. 

Enquanto eles almoçavam no comedero de Doña Neura, as armas repousavam na 

parede – cuja presença era por si só algo ostensivamente violento. As crianças, por 

sua vez, brincavam alheias do lado de fora, dançando e cantando, como se 

estivessem em um grande salão de baile. O que cantavam? Que bonita es esta vida, 

aunque a veces duela tanto. Há muita vida Playa de Oro, pensei, depois de voltar 

para minha casa. 

 Esta epígrafe, portanto, anuncia ao leitor que minha atenção foi guiada por 

esses movimentos de vida dos playadoreños, muitos dos quais silenciosos e pouco 

aparentes. Mas o fato de eu me deixar conduzir por esses indícios do momento 

etnográfico não significa que, necessariamente, eu abandonei as inquietações 

teóricas iniciais que me levaram até o norte equatoriano, pelo contrário. Há muitas 

conexões entre esse quadro macro dos conflitos que permeiam essa região e os 

movimentos locais geridos pelos playadoreños. Todavia, esses nexos só se 

tornaram inteligíveis quando iniciei a escrita desta tese e possivelmente a divisão 

dos capítulos seja uma amostra desses meus deslocamentos. Ainda, cabe alertar 

que talvez minha leitura desses movimentos e agenciamentos locais seja 

exageradamente otimista; entretanto precisava dar visibilidade aos inúmeros 

embates que visam frear as investidas violentas sobre o território de Playa de Oro. 

Não me inibo ao admitir que a insuspeita reação de vida playadoreña me fascinou e, 

reconhecidamente, segui este fascínio. 
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Introdução 

Essa pesquisa versa sobre os diversos agenciamentos territoriais levados a 

cabo pela Comuna afrodescendente de Playa de Oro, localizada na Província de 

Esmeraldas, norte do Equador, situada às margens do Rio Santiago, nas bordas da 

Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. Proponho uma reflexão sobre as políticas do 

lugar, partindo de seus aspectos sociocosmológicos e das diversas ações 

empreendidas pelos playadoreños em busca de autonomia. Objetivo uma 

compreensão dos agenciamentos locais como forma de aceder às medidas de 

salvaguarda do território ancestral. Essas proposições buscam levar a sério os 

ensinamentos dos playadoreños, traduzidos em políticas de ação, para adensar os 

entendimentos e expectativas quanto aos processos intentados para inverter a 

lógica de uma histórica invibilização dos povos afrodescendentes na América Latina 

e da consequente usurpação de seus recursos naturais. 

Essa proposta visa, sobretudo, compreender os marcos conceituais operados 

pelos playadoreños na gestão do território. Disso decorre a análise de uma ecologia 

política local que, além do resguardo do território ancestral, expressa a diferença 

desde o lugar; ou, como explica Escobar (2010, p. 23), trata-se de compreender “a 

diferença e suas políticas, e a diferença que essas políticas [locais] podem fazer em 

lugares como o Pacífico”. Tal proposição intenciona inferir sobre as complexas 

experiências, históricas e espacialmente enraizadas dos playadoreños que traduzem 

“mundos e conhecimentos de outro modo” (idem, p. 29). Dito de outra forma, 

questiono-me sobre a política do lugar, entendendo que as epistemologias locais 

dos playadoreños resultam de uma série de cosmovisões e práticas sociais. 

Toda pesquisa resulta de algumas motivações. E, seguindo Escobar e 

Restrepo (2004), o trabalho de campo também deve ser posto em escrutínio para 
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que a relação com o Outro não seja uma expressão de relações de poder, 

especialmente quando esse Outro se encontra em um espaço-tempo diferente em 

relação ao pesquisador. Assim, antes de iniciar a descrição dos primeiros resultados 

do trabalho de campo realizado em Playa de Oro, descontinuamente entre junho de 

2011 a abril de 2013, devo assinalar que a escolha de um objeto de pesquisa não 

resulta de escolhas fortuitas, mas responde a diversos fatores que, embora 

desconexos, se encontram e irrompem na preferência ou inclinação de um projeto 

de pesquisa. 

***  

O ano era 2010, outubro de 2010. Já se passara os primeiros meses do 

doutorado e meus esforços, ainda que muito difusos, centravam-se na tentativa de 

delinear um tema de pesquisa voltado às políticas de patrimonialização, 

especialmente sobre bens imateriais. Nesse meio tempo, retornava às leituras sobre 

comunidades remanescentes de quilombos que tanto movimentaram a minha rotina 

acadêmica desde a graduação. Ainda em 2003, quando iniciava o curso de 

bacharelado em Ciências Sociais, integrei-me ao GERUR, o Grupo de Estudos 

Rurais e Urbanos da Universidade Federal do Maranhão e, logo, seria incluída à 

pesquisa “Produção de alimentos e cultura alimentar: avaliação das formas de 

obtenção e consumo de alimentos em comunidades agroextrativistas do município 

de Alcântara-MA”, financiado pelo CNPq. O projeto, no qual participava na condição 

de bolsista iniciação científica, visava avaliar a (in)segurança alimentar de 

comunidades quilombolas afetadas ou não com o deslocamento compulsório 

promovido pelo governo brasileiro para a implementação de um centro de 

lançamentos de foguetes, parte do programa nacional de atividades espaciais nessa 

região. Ao longo de quase três anos estive vinculada a essa pesquisa e, mesmo 

após o término do projeto, finalizei a graduação com o trabalho de conclusão de 

curso que versava, sobremaneira, a respeito da luta pelo território, levada a cabo 

pelos quilombolas de Samucangaua, tomando seus vínculos expressivos, 

especialmente a música, como discursos contundentes desses modos de estar no 

mundo.  
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 Mesmo com o acúmulo da pesquisa realizada no Maranhão, durante o 

mestrado, já no PPGAS-UFRGS, optei por estudar uma situação etnográfica distinta 

da que conhecia, decerto porque presumia, embora não fosse nenhuma constatação 

extraordinária, que havia uma variedade de experiências dos hoje 

constitucionalmente denominados quilombolas. Com o interesse de saber mais 

sobre o estado que decidi morar e, portanto, da constituição dos territórios 

ancestrais negros no Rio Grande do Sul – aparte de toda sua invisibilidade social e 

simbólica – me desloquei até o litoral norte, precisamente em Tavares, na 

comunidade quilombola de Capororocas, na tentativa de desvelar os caminhos 

sagrados do Ensaio de Promessa de Quicumbi.  

 Muitas motivações surgem (ou reaparecem) em meio aos anos: em 2009, 

enquanto escrevia a dissertação sobre as sonoridades do Quicumbi, reli o que seria 

um dos primeiros relatórios técnicos sobre uma comunidade quilombola. Era o livro 

“O Quilombo do Rio das Rãs”, do antropólogo José Jorge de Carvalho, publicado em 

1995. No preâmbulo, há todo um esforço para pensar outras experiências históricas 

dos ‘quilombos’ nas Américas e no Brasil. O autor pondera, nessa primeira parte, 

que: 

Apesar de contarmos com excelentes estudos sobre quilombos e 
comunidades negras tradicionais no Brasil, informações sobre a 
experiência histórica do negro escravo no Novo Mundo, como um 
todo, são ainda bastante escassas entre nós, o que traz à 
consciência, tanto do negro brasileiro, como dos estudiosos da 
tradição afro-brasileira, um certo sentido de isolamento (1995, p. 13). 

 De fato, ainda que a produção bibliográfica no Brasil sobre os quilombos 

fosse considerável, mantínhamos (ou mantemos?) uma distância desse ‘movimento 

histórico mais amplo’, como diz Carvalho. Não quero esgotar, nessa pequena 

introdução, as razões pelas quais a antropologia brasileira se constituiu intramuros, 

ou at home, como já discutiu Peirano (1999), baseada em diversas camadas de 

alteridades. Mas, o que parece indiscutível, é que especialmente os estudos a 

respeito da experiência negra nos países latinoamericanos, a despeito das muitas 

conexões com o Brasil, se mantiveram – pelo menos entre os antropólogos 

brasileiros – à margem. Poderia arriscar que, por volta dos anos 2000, há tentativas 

de diálogo não apenas entre antropólogos de países vizinhos, mas com a dimensão 

etnográfica. Dentre uma finitude de trabalhos, recordo que Arruti, ainda no ano 2000, 
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publica um artigo que objetivava confrontar ‘duas situações sociais emergentes’, ao 

discutir as mobilizações de negros e índios para a efetivação de direitos étnicos no 

Brasil e na Colômbia. No PPGAS-UFRGS2 são emblemáticas as pesquisas de Laura 

Lopez (2009) sobre as políticas do ativismo negro no Cone Sul e de Fanny Longa 

Romero (2010), a respeito dos wayuu, na fronteira da Colômbia com a Venezuela. 

Entretanto, tais iniciativas ainda são escassas3, especialmente quando se trata de 

etnografias sobre palenques, cimarrones, cumbes e maroons. 

 Os esforços para ampliar tais estudos, nos últimos anos, ainda que restritos, 

partiram não apenas da academia. O governo brasileiro, em 2010, através do projeto 

“Quilombos das Américas – Articulação de Comunidades Afrorrurais”, encabeçado 

principalmente pela SEPPIR (Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial) e pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), objetivava 

investigar a promoção da soberania alimentar e a ampliação do acesso aos direitos 

econômicos, sociais e culturais de comunidades afrorrurais nas Américas (com 

ênfase no Equador, no Panamá e no Brasil), ademais de fomentar uma rede de 

cooperação interinstitucional. No final de 2011, já constavam os primeiros resultados 

dessa pesquisa que, no caso do Equador, concentrou-se na região andina, nas 

comunidades negras do Valle del Chota e de La Concepción. 

 Retorno ao ano de 2010. Ainda com o objetivo de avaliar políticas de 

patrimonialização, porém na tentativa de articular essa proposta com toda a minha 

trajetória entre coletivos afrodescendentes, optei por averiguar (também seguindo as 

indicações de José Jorge de Carvalho na pequena introdução do livro O Rio das 

Rãs) as ações do palenque de San Basílio, na costa caribe da Colômbia, patrimônio 
																																																								

2 Essas duas pesquisas estavam vinculadas ao Núcleo de Antropologia e Cidadania (NACi-
UFRGS), ambas orientadas pela Prof. Dra. Denise Jardim. 

 
3 É possível indicar os trabalhos desenvolvidos em universidades brasileiras: na USP, há a 

pesquisa de Vera Rodrigues que versa sob uma perspectiva comparativa entre direitos étnicos dos 
quilombolas no Brasil e dos palenqueros na Colômbia. No Museu Nacional, o Laboratório de 
Antropologia e História (LAH) concentra várias pesquisas sobre/na América Latina. Há também no 
MN a pesquisa de Natália Quiceno, colombiana, sobre violência contra comunidades negras na 
região do Chocó, na Colômbia. Na Unicamp, há a pesquisa de Carolina Ayala sobre a Comuna 
Santiago-Cayapas, no Equador. Na UFAM, há a pesquisa do colombiano Andrés García sobre a 
disputa de territórios entre as comunidades negras e o capital, na região chocoana. Na UNB, há a 
pesquisa de Paula Balduíno sobre comunidades negras no Equador e na Colômbia. Na UFRGS, devo 
acrescentar a pesquisa de mestrado de Cristhiano Kolinski, defendida em 2013, sobre música e 
território entre comunidades negras do Paraguai. De modo geral, com exceção dessa última, são 
todas pesquisas de doutoramento que serão concluídas entre 2012 – 2015. 
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mundial da humanidade, título concedido pela UNESCO em 2005. Assim, sob 

auspícios do Ministério da Cultura, por meio de um edital para viagens de 

intercâmbio, estive por alguns dias nessa comunidade, em razão do XXV Festival de 

Tambores y Expresiones Culturales de Palenque, no qual apresentei excertos das 

pesquisas desenvolvidas entre quilombolas de Alcântara-MA e de Tavares-RS. Essa 

viagem demarcaria (ou despertaria) as minhas inclinações: ainda que um estudo 

sobre políticas culturais e redes de cooperação internacional sobre patrimônio 

cultural imaterial, salvaguarda e agenda política fosse premente, a experiência das 

pesquisas anteriores me impunha a necessidade de estar em campo, especialmente 

porque – já nesse período – me perguntava sobre as experiências negras em outros 

países latinoamericanos, cuja preocupação residia em compreender as aplicações 

de dispositivos jurídicos, sobre a busca de autonomia, principalmente sobre direitos 

territoriais dos afrodescendentes, os quais – a partir da década de oitenta – tinham 

ecos em toda América Latina4.  

 Ademais, meu interesse sobre essas experiências outras, era crescente, 

mobilizado inclusive pelas inquietantes leituras sobre os quilombos no Brasil. 

O’Dwyer (2010), no artigo intitulado “Os quilombos e as fronteiras da Antropologia” 

destacava os embates acerca da ‘pouca contrastividade cultural das comunidades 

afro no Brasil’, particularmente fundados nos argumentos de Richard Price, aos 

quais a antropóloga se contrapõe. O’Dwyer recupera as discussões de Price que 

versam sobre a inexistência no Brasil de comunidades quilombolas que tenham 

alguma ‘continuidade histórica evidente’ com o tempo da escravidão. Tais 

comunidades, ainda de acordo com a avaliação de Richard Price, tampouco 

apresentariam formações políticas semi-independentes, tal como encontradas na 

Colômbia (exemplificado a partir do caso de San Basilio de Palenque), no Suriname, 

na Jamaica e na Guiana Francesa. O que estava em jogo para O’Dwyer é que se 

tomássemos irrefletidamente tal premissa, poucos dos hoje nomeados 

remanescentes de quilombos seriam, de fato, considerados como tal. O contraponto 

residia justamente sobre a continuidade temporal pouco aparente e nas diferenças 
																																																								

4 Whitten Jr. e Friedemann (1974) argumentam que, na Colômbia e no Equador, a partir da 
década de setenta, há a formação de grupos negros involucrados na luta contra o racismo e na 
reivindicação de participação nos processos de construção nacional, além da denúncia sobre a 
situação de miséria em que a maior parte da população negra se encontrava. 
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culturais dificilmente tangíveis das comunidades quilombolas brasileiras. O’Dwyer 

aponta como resolução para tais divergências o pensar a etnicidade como parte de 

processos sociais que comunicam a diferença cultural performativamente e, não o 

contrário, que resultaria em identificar a etnicidade como propriedade de grupos 

culturais.  

 Ressalto as observações de O’Dwyer porque elas estão além do pensar as 

diferenças intramuros, recorrentemente discutidas. Há um esforço, especialmente 

nesse artigo, para rediscutir o caso brasileiro, em oposição ao que Price sugeria 

como exemplos representativos da experiência negra latinoamericana. Obviamente, 

os diferentes caminhos etnográficos que percorri já me faziam tangenciar a concreta 

multiplicidade de experiências quilombolas no Brasil. Mas, e quanto às comunidades 

latinoamericanas, objetos de reflexão de Richard Price e refutadas por O’Dwyer? 

Como aceder a essas experiências justamente para repensar o caso brasileiro? 

 Como disse, a viagem a San Basílio de Palenque foi singular porque me fez 

reconsiderar o momento político que vivemos no Brasil. Mais de vinte anos após a 

publicação da Constituição Federal, a qual contém o artigo 68 dos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), a política de regularização dos 

territórios dos remanescentes de quilombos ainda necessita de muitas progressões, 

que estão além de expedientes legais, mas dizem respeito aos obstáculos à 

titulação definitiva5. A Colômbia, por sua vez, três anos após o Brasil, promulgava 

em 1991 sua Carta Constitucional, a qual também contemplava direitos fundiários 

reservados aos afrocolombianos. No entanto, no caso de San Basílio, que recebeu a 

titulação de seus 3.800ha, os desafios impostos à comunidade não se esgotavam 

com o recebimento do título das terras. Ou seja, havia uma série de adversidades, 

por assim dizer, que não eram solucionadas por meio do resguardo fundiário, como 

por exemplo, a emergência do conflito armado que cada vez mais exercia inúmeras 

pressões sobre os palenqueros.  

																																																								
5 Almeida (2011) no artigo Quais são os obstáculos à titulação definitiva das comunidades 

remanescentes de quilombos? Quem são os principais atores? aponta os entraves para a política de 
regularização fundiária e expressa que a efetivação das leis incorre em uma correlação de forças 
políticas. Porém, destaca que em meio às inúmeras dificuldades, a luta dos movimentos sociais tem 
se fortalecido em prol de uma sociedade democrática e pluriétnica. 
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 O tema é extenso e nada simples. No Brasil, há uma luta intensa para a 

regularização dos territórios quilombolas, a qual – pelo menos desde 2003 – sempre 

estive vinculada: primeiro, como acadêmica; depois, como ativista/colaboradora do 

IACOREQ (Instituto de Assessoria às Comunidades Quilombolas) e, atualmente, 

como técnica/executora de política pública, ao assumir o cargo de antropóloga no 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), órgão responsável 

pelos procedimentos administrativos que concedem a propriedade definitiva aos 

remanescentes de quilombo6. Ainda que essas diferentes posições se justaponham, 

em todos esses espaços pouco nos indagamos sobre outras experiências, no que 

tange a manutenção dos territórios negros ancestrais, especialmente após o 

reconhecimento de direitos étnicos em diversos países. O momento político da 

jurisdição brasileira, o qual proporcionou a enunciação e o fortalecimento de novos 

sujeitos de direito, não é exclusivo do Brasil. Porém, retomando as considerações de 

Carvalho (1995), estamos um tanto isolados desses debates mais amplos, em 

arenas transnacionais, ainda que tais experiências de dispositivos e regulações 

jurídicas, fruto de embates dos movimentos sociais negros (e também, com muita 

força, de movimentos indígenas) estejam geograficamente próximas a nós. 

 De modo geral, foram esses elementos os ativadores da pesquisa. 

Inicialmente, era presumível que meus esforços se concentrariam na zona caribenha 

da Colômbia, especialmente em San Basílio. Porém, com a ajuda da liderança do 

Palenque, Jesús Palomino, antropólogo, considerei que havia muito que conhecer 

sobre a parte norte do Equador. Jesús comentava que havia um grande ‘corredor 

étnico’ que interligava as zonas do pacífico colombiano, o Panamá e a área 

setentrional do Equador. Ao pedir mais informações, apenas me disse: - é a 

província de Esmeraldas. Nada mais sei. Como resultado dos muitos encontros, 

essa indicação de Jesús coincidia com o que Carolina Ayala, doutoranda em 

Antropologia Social na Unicamp e orientada pela Prof. Emília Pietrafesa, em sua 

passagem pela UFRGS, me recomendava como ponto de partida. No entanto, 

quase nada sabia sobre a região esmeraldeña e o pouco que encontrava em 

documentos eletrônicos não me auxiliava a entender, mesmo que minimamente, a 

região.   

																																																								
6 De acordo com o decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. 
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 Para finalizar essa digressão, necessária para compreender os percursos 

nada lineares, mas não eventuais, de constituição de um objeto de pesquisa, devo 

pontuar que, ainda em 2010, li “As Lanças do Crepúsculo”, de Philippe Descola. O 

livro ‘motivou’, como referi no início dessa Introdução, a busca por um Equador que 

parecia tão distante quanto desconhecido. O pequeno país, onde vivem os Achuar, 

combinava, pelo pouco que sabia, a região amazônica, a fria serra andina, a costa 

do Pacífico e a lendária Galápagos - tão diminuto e tão diverso! Porém, antes de me 

deter na etnografia de Descola, o prólogo predizia o que eu encontraria, mesmo que 

de uma forma diferente, na costa do país. Enquanto o antropólogo iniciava o 

trabalho de campo na área amazônica, em Puyo (caótica e coberta por chapas de 

zinco) eu me deslocava até Esmeraldas, capital da província com mesmo nome, 

igualmente caótica. Mesmo que espacialmente diferentes (e também afastadas por 

um lapso temporal – a pesquisa de Descola fora realizada entre os anos de 1976 e 

1980) eu conseguia visualizar nos caminhos do antropólogo os meus próprios 

percursos que me (des)conduziam a Playa de Oro, o ‘lugar’ dessa pesquisa que 

proponho. Em 2010, os meus encontros com a alteridade eram imaginados através 

do exemplo de uma etnologia entre os Achuar. Em 2014/2015, ao escrever esse 

texto da tese, resultado de um esforço para planificar o que encontrei em campo, o 

prólogo de Descola deixa de ser um arrazoado imaginativo e passa a ressoar com 

muito mais força.  

 É confortável ler, hoje, que todos aqueles com quem Descola fortuitamente 

conversava (os clientes das vendinhas onde fazíamos as refeições, os funcionários 

das administrações municipais e provinciais, os agentes dos órgãos 

governamentais) pouco sabiam dos Achuar. Desanimado com a ideia de estar 

perseguindo uma quimera, levei vários dias para compreender que nossos 

interlocutores ignoravam tudo da floresta e de seus habitantes [...] um mundo onde 

eles nunca tinham posto os pés (Descola, 2006, p. 27). No meu caso, precisei de 

uma viagem exclusiva, em junho de 2011, para conseguir alguma informação sobre 

a região esmeraldeña. E nessa viagem, tampouco estive em Playa de Oro. Voltava 

dessa primeira incursão desanimada, mas com algumas ‘etnografias inencontráveis’, 

como diz Descola, na bagagem.  
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 Ressalto a importância da leitura desse livro justamente porque me 

encontrava, em 2010, na afluência de muitas motivações, particularmente 

direcionadas para a realização de uma etnografia entre comunidades 

afroequatorianas. O Equador, descrito por Descola, me parecia desafiante, até 

mesmo porque pouco encontrava materiais substanciais sobre a região esmeraldeña 

e, sendo assim, o desafio dessa lacuna etnográfica – para além das tendências e 

interesses pessoais – me obrigava a ponderar alguns argumentos científicos. A isso, 

se somava que o Equador possuía uma ampla produção acadêmica sobre estudos 

indigenistas, ainda que Descola – na década de setenta – os considerassem 

escassos7. Todavia, perguntava-me, depois da minha primeira incursão ao país: e os 

coletivos afrodescendentes, que são quase numericamente igualados aos grupos e 

etnias indígenas (o Equador é o quarto país da América do Sul com presença 

afrodescendente, depois do Brasil, Colômbia e Venezuela)8? Por qual razão essa 

bibliografia sobre os afroequatorianos é tão insuficiente? 

 Muitas dessas indagações iniciais dizem respeito a um discurso nacional 

formulado a partir de uma noção de “raça e etnicidade dentro de um contexto de 

exclusão dos descendentes de africanos e de indígenas, em privilégio dos brancos e 

mestiços” (Sánchez, 2011a, p. 33, tradução nossa), discurso este que suprimia a 

alteridade e viabilizava “valores culturais de supremacia branca e insubordinação 

negra e índia” (idem, p, 33). Whitten Jr. (1999, p. 51, tradução nossa), autor que 

Sanchez evoca para discorrer sobre a mestiçagem como ideologia de exclusão, 

observa que “nas ideologias latinoamericanas da época colonial, republicana e do 

estado-nação, se sustentou e ainda se mantém que este sistema de polaridades 

																																																								
7 Wade (2000, p. 92), ao comentar a produção bibliográfica sobre as comunidades negras do 

Equador e da Colômbia, afirma que pouco se produziu – entre as décadas de 70 e 80 – a respeito do 
tema ‘cultura negra’. Com exceção dos trabalhos de Norman Whitten Jr., Nina de Friedemann e 
Michael Taussig, não há outras etnografias que versem sobre afroequatorianos ou afrocolombianos, 
tendo em vista que a cultura indígena foi por muito tempo objeto de atenção da Antropologia, pois 
eram um outro legítimo, enquanto os negros eram reconhecidos como “ciudadanos comunes, aunque 
de segunda classe, económica y politicamente”. 

 
8 Walsh (2010, p. 199) salienta que os afroequatorianos constituem ao redor de 16% da 

população nacional, sendo que a maioria, quase 70% habitam zonas urbanas, enquanto apenas 30% 
habitam as zonas rurais. 
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étnicas é mediado pelo conceito de 'mestiçagem’, inclusive até o ponto de criar uma 

'raça cósmica'”, o qual engendraria um panorama de exclusão9.  

 Nesse sentido, Sánchez (2011a, p. 34, tradução nossa) pondera que os 

estudos afro-americanos, somente a partir dos anos oitenta, tomam uma direção que 

rompe com alguns essencialismos étnicos e culturais (especialmente os que 

estavam centrados em uma dinâmica da mestiçagem) e propõem novas 

perspectivas de pesquisa que “apontam os estudos das identidades afro-americanas 

como processos de construção históricas produzidos em contextos e interações 

especificas”. Nos anos noventa, ainda segundo Sánchez (2011a), a ênfase será 

sobre os temas das identidades culturais, políticas da etnicidade e processos 

organizativos. Essa mudança no panorama dos estudos afro-americanos, portanto, 

seria resultado da visibilidade que os movimentos sociais afrodescendentes 

conquistaram nas esferas públicas (Sánchez, 2011a, p. 34). 

 De todas as formas, pondera Walsh (2009, p. 23-24): 

Nadie niega que Ecuador tenga una diversidade étnico-cultural 
histórica, cuyas raíces encuentran razón en la presencia preincaica 
de pueblos y nacionalidades, en la invasión española, en las políticas 
y prácticas de esclavización – primero de indígenas y luego de 
africanos y sus descendientes –, como también en las sublevaciones, 
levantamientos y ejercicios de cimarronaje, resistencia, insurgencia y 
rebelión de estos pueblos, a lo largo de los siglos. Sin embargo, son 
hechos que tanto los textos de historia como los sentidos comunes 
de la sociedad suelen, en su gran mayoría, obviar y disminuir. El 
pasar por alto – o simplemente soslayar – la manera en que la 
diferencia ha sido construida en el Ecuador y los patrones del poder 
centrales a su racialización y construcción es, ciertamente, parte del 
problema. Pero hay otra, y esa es la negación hasta ahora de la 
posibilidad de un proyecto de país, Estado y sociedad para todos, 
que enfrenta y modifica lo que Javier Sanjinés llama “el modo logo-
céntrico, reductor, con que fue pensado ‘lo nacional’”.   

 O que Walsh (2009, p. 25) problematiza é que tanto a identidade nacional 

como os imaginários a respeito da sociedade equatoriana foram construídos a partir 

																																																								
9 Carrillo N. E Salgado (2002, p. 28, tradução nossa) apontam que no caso equatoriano a 

ideologia oficial sobre a questão racial se sustenta na presunção da mestiçagem, a qual difunde uma 
noção equivocada de homogeneização da nação, bem como uma ideia de supremacia racial (no 
caso, branca-européia). Entretanto, esse processo tem sido questionado, especialmente nas duas 
últimas décadas, por argumentos que “descentram os sentidos dominantes do nacional” e tencionam 
redefinir o projeto de Estado-nação equatoriano em uma instância que integre a diversidade étnico-
cultural. 
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da égide da negação, tendo em vista que a própria sociedade mestiça, enquanto 

ideário nacional, está destituída de qualquer especificidade sociocultural. Nesse 

panorama da mestiçagem, à vista disso, os mestiços ocupavam uma posição entre 

os crioulos civilizados e letrados e os índios bárbaros. Por conseguinte, prossegue 

Walsh, com os benefícios associados ao branqueamento, os mestiços – ao se 

afastarem ao máximo de seus ancestrais indígenas – contribuíram para idear um 

sistema com uma rígida racialização (2009, p. 29). Os indígenas, nessa escala de 

humanização, se encontravam acima dos negros, os quais eram reconhecidos como 

bárbaros e passíveis de comercialização. Os negros eram, dessa forma, os “últimos 

outros” (Walsh, 2009, p. 29).  

 A discussão de Walsh, portanto, refere que a colonialidade, além de 

hierarquizar identidades sociais, penetrou em diversos âmbitos, de modo que a 

história do negro no Equador tem sido uma narrativa negada e ocultada, sob o viés 

da mestiçagem. Tal ocultamento também tem ecos na produção do conhecimento e, 

consequentemente, ainda há poucas referências sobre, embora esse cenário esteja 

em transformação10. Como ponderou Sánchez (2011a, p. 36), felizmente hoje já 

“existe una nutrida bibliografía que reflexiona sobre la importancia del fenómeno de 

la afrodescendencia en las Américas, en especial se encuentran estúdios que 

enfatizan las politicas de etnicidad y racialidad de los afrodescendentes”.  

 Para finalizar, então, essa digressão e retornar às proposições de Descola, 

as quais foram decisivas no processo de preparação para a pesquisa no Equador, 

me parece apropriado reescrever o que este autor discutia no prólogo: 

Numa carreira em que somos identificados, primeiro, pelo povo que 
estudamos, e onde as afinidades intelectuais nascem muitas vezes 
da cumplicidade suscitada por experiências etnográficas análogas, é 
muito raro que a escolha do continente a ser pesquisado seja fruto 
do acaso. Cada região do mundo e cada tipo de sociedade suscita 
vocações específicas de acordo com o caráter de cada um, tipologia 
sutil que a própria prática no campo se encarrega de fortalecer. 
Assim, as brigas entre escolas que animam essa disciplina muitas 
vezes estão simplesmente expressando uma incompreensão mútua 
entre diferentes estilos de se relacionar, as divergências teóricas 

																																																								
10 Catherine Walsh, que também organizou o livro Pueblos de descendência africana en 

Colombia e Ecuador: compilación bibliográfica (2005), argumenta que “a presença afro tem sido 
historicamente invisibilizada no Equador, especialmente à frente da indígena, a qual é um paradigma 
central de análise e interesse acadêmico” (p. 02). 
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ocultando, sob o estardalhaço dos conceitos, incompatibilidades mais 
fundamentais nos modos de estar no mundo (2006, p. 48). 

Esse preâmbulo sinaliza que a opção pelo Equador, pela região esmeraldeña 

e por Playa de Oro (que melhor abordarei em seguida) é resultado de uma série de 

convergências – ou de tipologias sutis – que me conduziram a tentar compreender a 

experiência dos afrodescendentes nesse país. Até mesmo o hiato bibliográfico me 

instigava. Não por acaso. 

*** 

No ano de 1989, em virtude da 76º Conferência Internacional do Trabalho, foi 

adotado, como forma de suplantar a Convenção nº 107 (1957) sobre as Populações 

Indígenas e Tribais, a Convenção nº 169, que versa sobre Povos Indígenas e Tribais 

de Países Independentes. Tal regulamento é o único documento internacional que 

versa de forma específica sobre comunidades tradicionais. Em relação ao 

predecessor, considerado anacrônico por defender a integração de populações 

tribais, a Convenção nº 169 adota como critério a auto-atribuição como mecanismo 

de afirmação de uma condição étnica diferenciada perante outros segmentos 

populacionais. Esse último assegura consultas e participação livres, cujo preceito, 

ancorado em um tratamento equânime, reside na proposição que os próprios 

membros das comunidades tradicionais sejam capazes de definir seus temas 

prioritários, além de atuarem como protagonistas de seus desígnios. 

Tal cenário internacional viabilizou aos países signatários da Convenção nº 

169 da OIT, diretrizes normatizadoras de proteção dos direitos humanos relativos às 

comunidades tradicionais. No Equador, em 2006, foi aprovada a Ley de los 

Derechos Colectivos de los Pueblos Negros o Afroecuatorianos, em conformidade 

com a Constitución Política de la República, de 1998, através da qual reconhece e 

assegura o exercício dos direitos coletivos das populações negras, com intuito de 

fortalecer sua identidade, cultura, tradições e direitos, cujo texto também foi 

orientado pelas diretrizes da Convenção nº 169. Ainda, em 2008, o Equador 

promulga uma nova Constituição, mais explícita em relação às garantias contra o 

racismo e a discriminação, além de asseverar a integração das minorias, o que inclui 

os afrodescendentes. Ratifica, o que já estava na redação da Constituição de 1998, 

no primeiro capítulo, que o Equador é um país plurinacional e intercultural. Walsh 
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(2011, p. 198) considera que essa Carta Constitucional equatoriana é “la primera en 

las Américas a responsabilizar al Estado a adoptar medidas de acción afirmativa en 

favor de las personas y pueblos que históricamente se encuentran en situación de 

desigualdad. 

Falar desses dispositivos regulatórios, embora não seja a proposta essencial 

desta tese, é pôr em relevo o caráter jurídico que prevê o reconhecimento de grupos 

sociais afroequatorianos 11 . Nesse sentido, a lei aponta para um dado recorte 

temporal no qual tais atores são alçados de uma invisibilidade insidiosa para sujeitos 

de direitos, cujos territórios, bens imateriais/materiais e memória devem ser 

salvaguardados, além de garantir sua autonomia nas decisões que lhes competem. 

Reconhecer esse movimento jurídico, mas não colocá-lo em evidência, é supor que 

as diversas comunidades/comunas negras da América Latina e, portanto, do 

Equador, empreendem esforços, um fazer político, para serem reconhecidas como 

grupo étnico, com características e demandas específicas, as quais não estão 

unicamente associadas ao território, mas em busca de autonomia nas tomadas de 

decisão. São essas histórias, trajetórias, memórias, sensos de justiça e desvelos 

com o território que ensejo registrar e compreender, acreditando que um olhar desde 

as epistemologias locais fornece alicerces para pensar as políticas e poéticas do 

cotidiano, não atreladas à esfera estatal-burocrática. Tomar seriamente tais 

epistemologias locais nos auxilia na exegese desses agenciamentos empreendidos 

pelos próprios atores, pois reconhece essas ações como enunciações possíveis - 

um conhecimento gerado nas práticas da localidade, freqüentemente subjugado às 

políticas nacionais e transnacionais, porque consideradas ilegítimas. 

	
	
	
	
	
																																																								

11  Sánchez (2007, p. 156) discute sobre as políticas reparatórias reivindicadas pelos 
afroequatorianos: “Concluiremos que el hecho de la reparación es una condición política necesaria  
para superar las inequidades históricas que, producto del sistema de la esclavitud, y profundizadas 
por el racismo estructural, les impiden a los afrodescendientes de Ecuador asumir su condición plena 
de ciudadanía. Se trata de medidas efectivas para equilibrar situaciones de inequidad, superar las 
circunstancias de dominación y resarcir a los afroecuatorianos de las condiciones de explotación que 
recaen sobre ellos”.  
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A negra (e invisível) América Latina 
 
 

Parece consenso, entre pesquisadores, afirmar que até pouco tempo os 

afrodescedentes na América Latina não se reconheciam enquanto um grupo que se 

diferenciava de outros segmentos nacionais, muito em decorrência de um processo 

de invisibilização e negação de uma genealogia africana (Whitten apud Torre, 2006; 

Carvalho, 1996; Aroucha & Maya, 2008). Apesar dessa afirmativa, cabe perguntar 

para quem esses atores eram invisíveis. Ou ainda: cabe questionar a partir de que 

momento tais indivíduos passam a ser considerados como sujeitos de direito e, 

portanto, ‘sujeitos reais’, linha argumentativa que seguirei na tese. 

O artigo de Jaime Aroucha e Adriana Maya, Afro-Latin American People 

(2008, p. 401) reforça a ideia de recorrer aos cenários nacionais e internacionais 

para a abordagem atual desses povos afrodescendentes, como ponto de partida 

para o entendimento da assunção de ‘identidades étnicas’. Ao recorrer a esses 

documentos, que extrapolam as esferas nacionais, observamos que, ainda segundo 

os autores, tais grupos minoritários vivem sob o paradoxo de reformas legislativas e 

acordos extranacionais que por um lado reforçam a necessidade do reconhecimento 

e manutenção desses grupos étnicos e, por outro, estão sujeitos às políticas 

neoliberais que enfraquecem aparatos jurídicos que garantiriam a proteção do 

território ancestral e de seus modos próprios de produção. 

Se a invibilização parece ter sido uma das características mais prementes na 

história desses grupos afrolatino-americanos, excluídos de um projeto eurocêntrico 

de nação, no qual os pressupostos da mestiçagem e da igualdade racial pareciam 

prevalecer, em contraposição à pluralidade de pertencimentos, tais grupos acionam, 

atualmente, um espaço positivado de afirmação de sua condição diferenciada frente 

aos assédios de uma persistente colonialidade12. Dessa forma, possuem grande 

potencial epistêmico as histórias locais – tais como as encontradas em Playa de Oro 

																																																								
12 Jardim e López (2013) ponderam que, no marco da interculturalidade, a participação de 

vozes historicamente silenciadas nos permite entrever uma luta por novos sentidos e por outras 
formas de se auto-representar. No caso do Equador, os afroequatorianos têm buscado discutir 
irrestritamente o termo interculturalidad para que haja uma mudança de estrutura e que a participacão 
e a autonomia – ou seja – a pluralidade no nacional, não seja apenas uma retórica conceitual da 
interculturalidade (Walsh, 2009). 
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– pois são essas perspectivas localizadas que orientam a ação política e a 

construção de mundos alternativos (Escobar, 2010), especialmente centrados na 

autonomia das Comunas, proposição essencial de análise para essa pesquisa.  

Cabe sublinhar que é essa autonomia, tão requerida pelos playadoreños, que 

consiste em uma das principais dessemelhanças com a literatura produzida no Brasil 

a respeito das comunidades quilombolas, a qual tem uma forte ênfase no aspecto da 

territorialidade e da identidade étnica. Talvez esse aspecto da auto-gestão tenha 

sido um dos motivadores para continuar no Equador, a despeito dos muitos 

obstáculos para a execução da pesquisa. É sobre os contratempos enfrentados ao 

longo do trabalho de campo que falarei na próxima seção.  

Antes de finalizar este tópico, porém, quero fazer menção ao título desta tese, 

o qual reverbera essa característica tão marcante de Playa de Oro que é a busca 

pela autonomia, aspecto sempre enfatizado em qualquer conversa informal com os 

comuneros playadoreños. As jovens lideranças, em momentos de assembleia na 

Comuna, sempre frisavam: nuestra política es esa!, possivelmente para assinalar a 

diferença que particulariza Playa de Oro, a qual é reconhecida em todo norte 

esmeraldeño pelo caráter assertivo e combativo dos playadoreños; além das ações 

levadas a cabo pelos comuneros para proteger o território – uma vez que a 

comunidade se situa nos limites da Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, uma das 

mais importantes do Equador. Entretanto, mesmo não estando adentro da Reserva, 

Playa de Oro mantém a politica de conservar sete mil dos mais de dez mil hectares 

que legalmente pertencem à Comuna. Es así nuestra política, es así que tenemos 

que cuidar de nuestro territorio. 

*** 

Como mencionado, em minha primeira viagem ao Equador, em junho de 

2011, não estive na Comuna Playa de Oro. Ainda, tampouco imaginaria que o meu 

campo seria na província de Esmeraldas, em virtude das parcas informações 

disponíveis em acervos bibliográficos e da hesitação de alguns interlocutores em 

Quito, com os quais previamente mantive contato, pois invariavelmente todos 

apontavam essa região como altamente violenta. Dessa forma, seria inviável – 

nesse primeiro momento – planejar, no Brasil, uma viagem a um local 
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absolutamente desconhecido e distante. Também, pouco tinha uma dimensão do 

‘lugar’ a ser pesquisado. Conforme referi, o que me movia ao Equador era uma 

concatenação de questões e disposições. Porém, ainda que ansiosa para iniciar 

imediatamente o trabalho de campo, o que objetivava nessa primeira incursão era 

minimamente recolher informações, mesmo que genéricas, sobre os 

afroequatorianos e as possibilidades de lócus para a pesquisa. Em razão disso, 

antes de viajar, já iniciava os contatos com a FLACSO-Ecuador, meu único ponto de 

partida para concretizar meus intentos.  

É através desse vínculo institucional que o campo começa a se delinear. Com 

uma carta-apresentação redigida por Denise Jardim, minha orientadora, o Prof. 

Fernando García, antropólogo que investiga temas sobre interculturalidade, Estado e 

etnicidade, me recebeu na sede da FLACSO em Quito, em 2011, para uma breve 

explicação sobre os afroequatorianos. Prof. García, que nos últimos anos tem se 

dedicado a pesquisar a migração dessa população para os grandes centros 

urbanos, em especial Quito e Guayaquil, fez apontamentos sobre os potenciais de 

uma pesquisa entre os afroesmeraldeños. Nessa ocasião, já fui orientada a falar 

com os grandes especialistas sobre o tema no Equador. Felizmente, mesmo que 

não planejada, minha chegada coincidia com a realização do V Encuentro de La 

Sección de Estudios Ecuatorianos de la Asociación de Estudios Latinoamericanos 

(LASA) e tais especialistas estariam todos reunidos para discussão de suas 

pesquisas na sede da FLACSO.  

Assim, por três dias, já na condição de pesquisadora-conveniada da 

FLACSO, ainda que de modo informal, assisti a uma série de apresentações de 

trabalhos, participei como ouvinte de mesas-redondas e conferências. Estive em 

lançamentos de livros e discuti incansavelmente as possibilidades de minha 

pesquisa no Equador. Já não estava apenas vinculada ao Prof. García, mas já 

contava com o auxílio do Prof. Jhon Antón que, por sua vez, me colocou em contato 

com o Prof. Pablo Minda, também antropólogo, pesquisador da Universidade 

Técnica Luis Vargas Torres, com sede em Esmeraldas. É o Prof. Minda quem me 

guiará em minha primeira ida à costa esmeraldeña.  
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Antes, porém, de me aventurar na viagem ao litoral do Pacífico, as redes com 

pesquisadores em Quito apontavam muitas direções. Prof. Antón também me 

apresentou ao diretor executivo da Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano – 

CODAE, instituição pública criada mediante Decreto Executivo de 2005 para 

promover o desenvolvimento integral e sustentável do povo afroequatoriano. É por 

meio de José Chalá, dirigente da CODAE e antropólogo, que viajo para conhecer o 

Valle del Chota, em meio à serra andina, um dos grandes espaços geográficos de 

concentração de populações afrodescendentes13. A viagem me impunha algumas 

reflexões, sobretudo depois de conhecer outras tantas comunidades negras no litoral 

do Pacífico. Esmeraldas e o Valle del Chota eram, à primeira vista, radicalmente 

diferentes.  

Nesse primeiro momento, portanto, estive em Esmeraldas por apenas alguns 

dias. Não visitei Playa de Oro porque as dificuldades para chegar são muitas, 

conforme descreverei no capítulo seguinte. Tais obstáculos para aportar na Comuna 

são quase impraticáveis para quem viaja com um limite rígido de dias, o que era o 

meu caso. Então, optei por fazer algumas visitas em comunidades mais próximas à 

capital da província, além de percorrer arquivos e bibliotecas. Nessa altura, já estava 

convencida pelo Prof. Minda que Playa de Oro era uma possibilidade pertinente de 

pesquisa, sobretudo pela localização, às bordas de uma reserva ecológica; pela 

exemplar gestão do território – os playadoreños são reconhecidamente ‘aguerridos’ 

quando o assunto é a proteção e defesa da autonomia territorial; e pela 

ancestralidade da ocupação, pois muitos pesquisadores apontam a Comuna como 

um dos primeiros refúgios de negros da região esmeraldeña (Crespo, 2011). A isso, 

se somava o vazio bibliográfico que já mapeara. Há poucas menções, nos livros 

disponíveis, sobre Playa de Oro. Apenas mais recentemente foi publicado um livro 

de autoria de Erika Sylva Charvet, Feminidad y masculidad en la cultura 

afroecuatoriana: el caso del norte de Esmeraldas (2010) em que a pesquisadora, por 

meio de grupos focais realizados na cidade de Borbón, em Esmeraldas, discute, 
																																																								

13 No Equador, assim como em outros países andinos, os territórios negros concentram-se 
em áreas específicas. Localizam-se em dois espaços geográficos: o vale ancestral do Chota, La 
Concepción e Salinas, nas províncias do Carchi e Imbabura, e o território ancestral do Norte de 
Esmeraldas (ambos no norte do país) (Sánchez, 2010). Nas áreas urbanas, em Quito, igualmente há 
divisões espaciais que concentram esses povos afrodescendentes, muitos migrantes das comunas e 
pueblos dessas regiões equatorianas.  
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principalmente, as relações de gênero nas comunidades de Palma Real e Playa de 

Oro, ambas situadas ao longo do curso fluvial do Santiago.  

Essa sugestão do Prof. Minda (que há vários anos percorre a região norte 

esmeraldeña para investigar os impactos das ações de desmatamento sobre as 

florestas, bem como os diversos conflitos dessa parte setentrional do Equador) foi 

determinante para me fixar em Playa de Oro. Na viagem seguinte ao Equador, em 

outubro de 2011, portanto, efetivamente iniciei o trabalho de campo. Já nessa fase, 

dias antes de chegar à Comuna, conheci – também através da indicação do Prof. 

Jhon Antón Sánchez, o professor Juan García Salazar, renomado historiador da 

região de Esmeraldas e ativista do movimento negro local. Prof. Juan será um dos 

grandes responsáveis pelo meu trabalho de campo, pois há quase trinta anos 

pesquisa a história oral, a cosmologia, a cultura expressiva e a medicina de Playa de 

Oro. Será também Juan García quem me auxiliará no longo percurso para chegar à 

Comuna.  

A minha pesquisa de doutorado, portanto, contou com seis viagens ao 

Equador. Por cinco vezes estive em Playa de Oro, com estadias que variaram de 

quinze a vinte dias. Um período escasso, talvez, mas com intensidade o suficiente 

para apresentar muitas questões. Nessas ocasiões, além de me dedicar a fazer 

entrevistas, todas gravadas – em razão do idioma – trabalhei na cozinha da creche 

da Comuna, ajudei na colheita do cacau e ministrei pequenos cursos para os 

dirigentes da comunidade sobre informática. Um tempo curto, mas proveitoso (um 

tempo diminuto se levo em consideração as etnografias clássicas, quando os 

etnógrafos permaneciam vários meses, ininterruptos, em campo). Ademais, minhas 

estadias foram sempre muito planejadas, visto que o deslocamento até a Comuna 

envolve muitos preparativos, sobretudo financeiros.  

Devo admitir que a pesquisa em Playa de Oro não foi uma impertinência ou 

um capricho, mas resultado de inquietações teóricas e disposições pessoais muito 

contundentes. Todavia, pesquisar em outro país com recursos escassos e com 

limitação temporal será sempre desafiante, assumo. Além dos problemas aparentes, 

estar na fronteira do Equador requer uma série de precauções, que nesta Introdução 

me sinto na obrigação de alertar o pesquisador imprevidente que, como eu, não 



	
	
	

46	

considera os riscos, talvez, facilmente previsíveis. Na minha última estadia, em 

2013, tive meu computador furtado quando já me preparava para voltar ao Brasil. No 

equipamento estavam todos os dados reunidos em quase vinte dias de trabalho de 

campo. Aparte da minha aflição de perder as entrevistas e genealogias, resultantes 

de toda uma empreitada etnográfica, entretanto, eu me vi, após chegar ao Brasil, 

inserida em uma rede que não supunha. Quando os playadoreños souberam do meu 

infortúnio, se criou um revezamento para me prover dos dados que foram desviados. 

Mesmo com sinal de telefonia escasso na Comuna, meus interlocutores acionaram 

os parentes que moram em Quito e em Esmeraldas para, através da internet, 

especialmente do facebook e do Skype, complementarem as informações que – na 

verdade – eles julgavam necessárias quando da escrita de um trabalho sobre Playa 

de Oro.  

Foi assim que recuperei parte do que perdi e foi, também, assim que acedi a 

uma rede que pouco presumia. A adversidade, quiça sucedida pela inadvertência, se 

reverteu no ‘capítulo’ mais marcante desta tese, porque precedeu todo um 

movimento que, ao final, me comunicava o que para os playadoreños era essencial. 

Acredito que a tese e suas subdivisões são também resultados dessas 

recomendações que me foram apontadas posteriormente.  

Dessa forma, a tese se fraciona em quatro capítulos, os quais narram – de 

modo geral – essa política do lugar e as ações dos comuneros para defender o 

território e assegurar a autonomia de Playa de Oro. O primeiro capítulo, La Buena 

Espalda, portanto, aponta o universo da pesquisa, o lugar playadoreño, e a minha 

inserção em campo, inicialmente fruto de um dilema forjado por meio de um 

hipotético aparentamento. Nessa seção busquei reconstituir esse lugar, seja 

Esmeraldas ou Playa de Oro, através da bibliografia disponível sobre a região. Vê-se 

que são diversas as imagens construídas a respeito do norte equatoriano: primeiro 

reconhecida pela riqueza do ecossistema, segundo relatos de cronistas e viajantes; 

depois como região com forte presença afro e, mais recente, como a zona mais 

perigosa do Equador, porque fronteiriça, apesar de geoestratégica e com grande 

potencial turístico. Neste capítulo descrevo o entrelaçamento de caminhos que 

asseguraria minha permanência na Comuna. Trata-se dos pilares para a construção 

de uma etnografia. 
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Cuando ríos y florestas florecen, o capítulo 2, discutirá a forte relação dos 

playadoreños com o entorno, cuja descrição se centra nos vínculos com a terra, com 

o Río Santiago e com a floresta (bosque). Será nesta seção que pontuarei sobre os 

regimes ecológicos locais que norteiam as práticas de manejo e orientam o uso dos 

recursos naturais. Através do entendimento de que tudo está em constante 

movimento e que o território é composto por muitos entes (muitos mundos 

coexistindo), que os playadoreños tecem suas formas de engajamento com esse 

entorno. Também descrevo a atividade cacaueira, a coleta da babana e todo o 

trabalho nas fincas, como são localmente designadas as áreas de plantio; além de 

expor os diversos existentes que habitam os mundos que  compõem Playa de Oro.  

O capítulo 3, Por entre cañones y guerreros, por sua vez, aborda os 

diversos agenciamentos protagonizados pelos playadoreños para a conquista e 

manutenção da requerida autonomia e liberdade. Neste ponto assevero sobre os 

eventos que marcam a luta pela emancipação – desde a época da escravidão até a 

separação da Comuna Santiago-Cayapas, na década de noventa – os quais 

manifestam a recusa incondicional de qualquer vestígio de subordinação. O objetivo 

é dar visibilidade a esses atos locais que visam, especialmente, proteger o território 

playadoreño e os diversos mundos que ele comporta, consoante com o que fora 

apresentado no capítulo 2. 

Finalmente, o capítulo 4, Por la defensa de los territorios, trará uma 

discussão sobre as ações de mineros e madereiros, agentes que ameaçam a 

autonomia territorial dos playadoreños através da instalação de minas a céu aberto e 

da extração não consentida de madeira dos bosques primários, respectivamente. 

São essas atividades que, atualmente, instigam um quadro de terror na Comuna. 

Por outro lado, como apontei ao longo de todo capítulo 3, há todo um conjunto de 

estratégias que são acionadas pelos playadoreños para inverter essas violências, 

justamente porque os comuneros não se intimidam ante as tentativas de sujeição. É 

neste capitulo, afinal, que verso sobre os atuais agenciamentos locais que objetivam 

a construção de projetos libertadores: aparte de todo um aparato legal que visa 

proteger esses territórios ancestrais, são as ações dos playadoreños as que, 

efetivamente, promovem a almejada autonomia. 
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A tese conclui pela necessidade de visibilizar a luta dos afroequatorianos, 

exemplificada a partir do caso de Playa de Oro, para recusar o silenciamento e a 

subalternização aos quais foram historicamente sujeitados, a despeito dos inúmeros 

embates travados para salvaguardarem sua autonomia e seus territórios. Embora 

parta de um ‘lugar’ específico, não acredito ser apropriado reduzir toda essa 

experiência a uma mera expressão local, porque entendo-a como elemento 

constituinte de processos mais vastos que versam sobre invisibilidade e diferenças. 

Walsh (2009, p. 124) ao falar da diferencia afro sustenta que, apesar da presença 

significativa, os povos afrodescendentes têm “permanecido fuera de las 

construcciones e imaginarios tanto de lo andino como de la nación; sus historias, 

iniciativas y pensamiento han sido negados y silenciados [...]”. Esta tese intenciona 

contribuir com esse processo de reconfiguração e de articulação da alteridade, de 

realce das experiências que brotam da subalternidade e das lutas por soberania. 

Esta pesquisa, então, seguiu as indicações dos playadoreños as quais me 

indicavam o que era imprescindível para se fazerem visíveis. Ojalá este intento 

tenha sido cumprido. 
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“A vida em Playa de Oro” 
Desenho de Jean Pierre, 9 anos. 
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“Marimbas e buba. Bubas y marimba. Relucen los machetes lo 
mismo que los ríos rutilantes de sol a sol. Su pavoroso tin-tin brinca 
retumbando de los puntales de guayacán. Distante la pena. 
Gorgoriteó el gran sapo bamburé. Gran Dios! Hay gente que teme 
por su cabeza. De la selva profunda emergieron ébanos soberbios de 
nocturnos corazones, testigos sin lengua de las múltiples hazañas de 
algún negro cimarrón. Los blancos dijeron muchas cosas. Los 
blancos hicieron peores cosas. Hasta los cayapas prescribieron: 
donde entierra juyungo no entierra cayapa. A poco pian con pian. 
Marimba sobre marimba. Pero un día brotaran de aquí, de allá, y de 
más allá, cien mil como aquel lejano Zumbi de los Palmares”. 

 

Juyungo, do escritor afro-esmeraldeño, Adalberto Ortiz. 

 

 



	
	
	

51	

 

 

 

 
 
 
 

Capítulo 1  
La buena espalda14 

 

  “Eu moro em Quito há quase cinco anos, mas veja: eu nunca me adaptei. 

Não é pelo frio, é pelas pessoas. Nós, os costeños, os negros, somos vistos como 

ladrões aqui na Serra...”. Foi assim que Armando Arroyo, playadoreño, me 

apresentou um pouco de sua vida em Quito. Estávamos em um parque central da 

capital equatoriana, La Carolina, em uma tarde de abril de 2013, quando 

começamos a nos incomodar com os olhares de muitos transeuntes. Eu, Armando, 

Gloria e Paola, os três últimos migrantes de Playa de Oro, conversávamos na grama 

como todos ali. Armando foi o primeiro a ficar constrangido com esse constante 

regime de suspeição. Em 2009, contaram, também em abril, no mesmo parque La 

Carolina, vinte e três cidadãos negros foram presos pela Policia Nacional por 

suspostamente estarem com atitudes sospechosas15. O caso ficou emblemático por 

ser mais uma conduta irascível e racista por parte da polícia, prática comum em 

Quito. Armando dizia ao finalizar a história: “é perigoso ser negro por aqui”... Era 

assim que começava a entender as diferenças entre a serra e o litoral, entre ser 

negro costeño e ser um branco quiteño. Naquela tarde aprendi mais sobre o lugar da 

pesquisa que em qualquer outro livro sobre o Equador. 
																																																								

14 Durante o texto utilizarei alguns termos em espanhol para reforçar as categorias locais. Em 
outros momentos, serão falas dos meus interlocutores que serão integralmente grafadas no idioma 
nativo, porque creio que a tradução para o português dissiparia parte da força discursiva que essas 
narrativas comportam. Normalmente, quando utilizo frases dos playadoreños em português, se tratam 
de ocorrências registradas unicamente em diário de campo; e não em meio digital. 

 
15  O documentário Sospechosos, apresentado pela Corporación de Desarrollo 

Afroecuatoriano (CODAE), em 2011, no marco do ano internacional dos afrodescendentes, fala sobre 
o incidente ocorrido no Parque La Carolina e sobre as raízes da discriminação e do racismo nos 
meios urbanos. A integra do vídeo está disponível em: http://vimeo.com/25403892.   
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 Este capítulo versará sobre o universo da pesquisa, bem como as 

circunstâncias da minha entrada em campo na Comuna Playa de Oro. Na primeira 

parte, faço uma breve contextualização desse ‘lugar’, ao partir de algumas 

referências – sejam estatísticas ou descritivas – sobre a Província de Esmeraldas; 

para, em seguida, esboçar um panorama da Comuna playadoreña e a minha 

ruidosa, mas repleta de ventura, inserção em campo. 

 O norte equatoriano, especialmente a região da província de Esmeraldas, é a 

área com maior concentração de afrodescendentes, ratificada pelo censo de 2001, 

cujos índices apontavam 39,1% da população autorreconhecida negra16. As cifras, 

atualizadas no último censo de 201017, confirmaram que a parte setentrional do país 

reúne 43,9% de afroesmeraldeños, do total de 534.092 habitantes18. Para além 

desses índices, Esmeraldas desacomoda o primeiro olhar. A capital da província, 

também chamada de Esmeraldas, contrasta com a paisagem defrontada durante a 

viagem de seis horas de Quito até o litoral, cujo percurso – em um primeiro 

momento, das frias encostas andinas sobrepesadas de páramos que se convertem 

na calidez do clima que altera a paisagem da costa – é muito dessemelhante para o 

pequeno país de apenas 256.000 km² de extensão territorial.  

Durante o percurso que corta o país, ao longo de pouco mais de trezentos 

quilômetros, os contrastes não se restringem às mudanças de altitude e, 

consequentemente, climáticas. Quito, situada a 2.850m acima do nível do mar, 

combina a efervescência de uma grande cidade. Esmeraldas, contudo, parece se 

resignar com uma paisagem desvinculada dos altos e suntuosos edifícios da capital, 

uma desproporção que não tem correspondência com a importância econômica da 

Costa para a Serra. Na década de sessenta, o antropólogo americano Norman E. 

Whitten Jr. (1997, p. 29) já apontava o necessário estabelecimento de vias 

																																																								
16 De acordo com o “Informe Objetivos de Desarrollo Del Milenio: Estado de situación 2007 – 

Pueblo Afroecuatoriano”.  
 
17  Avendaño (2011, p. 168), sobre a população total de afrodescendentes no Equador, 

escreve: Según los resultados de autoidentificación poblacional del censo 2010, corresponde al 7,2 
por ciento quienes se identifican de la población ecuatoriana como afroecuatorianos, verificando un 
incremento del aproximadamente 2% en nueve años desde el censo 2001, en numero de personas 
se verifica un incremento de 435.550 personas.  

 
18 Dados acessados, em julho de 2012, da página web do Instituto Nacional de Estadística e 

Censos (INEC) – Ecuador: www.inec.gov.ec. 
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comunicacionais que minimizassem as disparidades socioculturais entre serranos e 

costeños. Embora a estrada que interliga as duas regiões seja satisfatória (erigida 

no início dos anos 60), os problemas de acesso, hoje, são de outra ordem. No último 

censo (ver anexo 1: quadro geral do censo em Esmeraldas, 2010) constatou-se que 

Esmeraldas possui 9,8% da população analfabeta, uma das maiores taxas do país; 

ainda, a população afroequatoriana (não restrita, portanto, à província de 

Esmeraldas) é a que mais sofre com o desemprego19, 9%, segundo dados da 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, Área urbana y rural, 

ENEMDU – INEC, de 2006. Os descompassos com a região andina se aduzem à 

medida que Esmeraldas se destaca na produção agrícola (especialmente cacau e 

banana), na pesca e na indústria petroquímica.  

Ademais de produtiva, à primeira vista, a capital da província esmeraldeña 

evoca um amontoado cinza e desordenado de casas, com trânsito precário e uma 

aridez injustificada. O verde da vegetação, afamado e também estampado nas 

campanhas da Polícia Nacional contra delitos e violência, espalhadas em cartazes 

por toda cidade, cujo lema é Esmeraldas Provincia Verde: recupera tu color, no 

permitas que la violencia tiña de sangre tu verdor, destoa do aspecto das áreas 

urbanizadas. A cidade, que se localiza às margens do Pacífico, onde desemboca o 

Río Esmeraldas, possui a mais importante refinaria de petróleo do Equador e o 

maior porto, atividades cruciais para o desenvolvimento econômico do país. As 

praias esmeraldeñas, por outro lado, redutos de hotéis e pousadas de luxo, parecem 

ainda mais distantes da realidade cotidiana de Esmeraldas.  

 

																																																								
19 Sobre esses números, Avendaño (2011, p. 168-169) pondera que os afroequatorianos 

constituem a segunda população mais afetada pela incidência da pobreza no Equador, depois dos 
indígenas. “Así, casi el 55% de las y los afroecuatorianos viven en condiciones de pobreza y 
desigualdad que se profundiza al comparar la situación de las y los afroecuatorianos con la población 
mestiza. Esto demuestra las brechas sociales existentes y que se agudizan no solo por los factores 
económicos, sino por el racismo y la discriminación que convierten la diferencia en desigualdad”. 
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Imagem 2: Mapa da província de Esmeraldas20 

Dentre seus limites, Esmeraldas situa-se à oeste com o Pacífico, à norte com o Departamento de 
Nariño, território colombiano; e à leste e sul com as províncias equatorianas de Carchi, Imbabura, 

Pichincha e Manabí. Fonte: Google Maps. 

 

A riqueza do ecossistema esmeraldeño é parte do que o geógrafo Robert 

West, representante da Escola de Berkeley, em viagem pela Colômbia em meados 
																																																								

20  Usarei algumas imagens de mapas da região, com o único objetivo de situar 
geograficamente o leitor, embora compactue com as críticas de Boaventura de Sousa Santos, 
quando este escreveu a respeito dos problemas da racionalidade moderna ocidental, especialmente 
centrada na presunção da ciência e do direito modernos. Os mapas entram nessa reflexão, figurando 
como metáforas espaciais, por se tratarem de uma representação e, conforme o autor, uma 
representação nada mais é que uma forma [possível] de olhar e, nesse caso, o uso dos mapas acima 
apenas precariamente orienta, mas pouco revela sobre o lugar: “Os mapas devem ser fáceis de usar. 
Daqui resulta uma permanente tensão entre representação e orientação. Trata-se de duas exigências 
contraditórias, e os mapas são sempre compromissos instáveis entre elas. [...] representação a mais 
pode impedir a orientação. Inversamente, uma representação muito rudimentar da realidade pode 
proporcionar uma orientação rigorosa. Quando somos convidados para uma festa numa casa cuja 
localização desconhecemos, o nosso anfitrião desenha-nos provavelmente um esboço que nos 
orienta eficazmente, apesar de não representar ou representar muito pobremente as características 
do caminho e do espaço envolvente que temos de percorrer até ao nosso destino. (2002, p. 201). 
Talvez, essa crítica de Boaventura também pudesse se estender à escrita etnográfica que, nada mais 
é, também, que uma forma de representação do Outro.  
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da década de cinquenta, identificou como “terras baixas do Pacífico” (cuja área 

corresponde desde a província Darién, no Panamá, abarcando toda a extensão do 

Pacífico colombiano até Esmeraldas), reconhecidamente povoada por populações 

afrodescendentes. Charvet (2010, p. 102) complementa que a região integra, 

atualmente, um sistema ecológico, igualmente transnacional, denominado de ‘Chocó 

Biogeográfico’, considerado um dos territórios mais ricos do planeta [hot spot21], 

todavia ameaçado.  

Para além dessas generalidades, a província de Esmeraldas foi comumente 

descrita desde seus aspectos biogeográficos, nos quais a ênfase no ambiente físico 

e no clima inospitaleiro favoreceria o refúgio de negros evadidos. Charvet (2010, p. 

101) destaca as impressões do cronista espanhol Miguel Cabello de Balboa que, em 

meados do século XVI, descrevia a região costeña como uma “hoya calidísima, 

húmeda y muy enferma y jamás necesitaba de buenos aires y atormentada de 

mosquitos, grillos, hormigas y sabandijas [...]”. Afora tais fontes coloniais, há uma 

lacuna na produção historiográfica dessa região, especialmente sobre a “variável 

étnica” (Novoa, 2001). De certa forma, a historiografia equatoriana pouco auferiu 

sobre a condição desses grupos afrodescendentes da costa. Ou ainda, quando 

citados, são analisados sob uma perspectiva adaptacionista do lugar, a exemplo das 

etnografias desenvolvidas na década de sessenta por Norman Whitten Jr. A 

primazia do ambiente físico, verificável na pluralidade de fontes bibliográficas 

disponíveis, só reitera que Esmeraldas, especialmente a parte setentrional da 

província, onde localiza-se Playa de Oro, é considerada como uma zona 

geoestratégica, pelo menos desde a década de setenta, seja pela sua 

biodiversidade, seja pelas possibilidades de extração de matérias-primas diversas. 

Inversamente, as comunidades negras que aí vivem, operam com uma exiguidade 

(que não relaciona-se, portanto, com a riqueza de todo ecossistema úmido-tropical 

da região) e com uma ‘ecologia política do lugar’ que extrapola as descrições 

apartadas dos entendimentos locais.  

																																																								
21  Trata-se do contemporaneamente denominado hotspot Tumbes-Chocó-Magdalena. O 

corredor cobre uma superfície de 192.000 km² e compreende as florestas úmidas da região do 
Pacífico colombiano e de Esmeraldas, no Equador. 
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Para além da diversidade biológica, Esmeraldas figura como uma das 

províncias mais violentas do Equador. Minda (2012) credita a intensidade da 

violência a  

[…] su cercanía con Colombia, más la poca presencia  del Estado, ha 
convertido a los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo en una 
zona de  alta conflictividad social y violencia. Según los datos de 
la policía, en la zona se encontrarían operando grupos del crimen 
organizado, frentes de la guerrilla de las FARC  como el móvil Daniel 
Aldana del Frente 29 de esta guerrilla  y bandas de delincuentes que 
se dedican al asalto, robo, chantaje – cobro de vacunas – y sicariato. 
Estas bandas estarían  dirigidas  por el grupo para militar 
denominado Águilas Negras, que vienen operando desde algunos 
años  en el norte de Esmeraldas.  Esto ha dado forma a una 
economía de lo ilegal,  que se articula alrededor del tráfico de 
combustible, tráfico de estupefacientes y de armas. Las 
consecuencias de estos actos son la violencia y la muerte de las 
personas, en el año 2009 se produjeron  246 asesinatos en 
Esmeraldas convirtiéndola en la segunda provincia más violenta del 
país después de Guayas. Para el año 2011 se registraron 133 
asesinatos, 41 homicidios y 1153 robos agravados. Solo en las dos 
semanas posteriores a la intervención del ejército para el desalojo de 
los campamentos mineros hubo 15 asesinatos. Los lugares más 
violentos e inseguros son: San Lorenzo, Limones, Borbón, 
Maldonado, Selva Alegre y Playa de Oro. (p. 16, grifos meus) 

 

Embora o antropólogo Pablo Minda considere Playa de Oro como um dos 

lugares mais inseguros da fronteira norte equatoriana, em razão da proximidade com 

a Colômbia, a violência é cotidianamente tratada na comunidade através do silêncio. 

Como discutirei em seguida, especialmente no capítulo 4, essa violência – 

dissimulada em coação – parece justaposta ao diário, sempre relacionada com a 

gestão conflituosa de um espaço; exatamente este espaço que é enaltecido como 

um dos mais ricos do planeta, mas que é ameaçado em virtude da implantação de 

minas a céu aberto (para extração de ouro) e corte indiscriminado de madeira, 

principalmente. 

Espín M. (2011, p. 65) no artigo La problemática de la violencia y el respeto a 

la vida en la frontera norte ressalta os altos índices de homicídios de Esmeraldas, se 

comparadas à média nacional: em 2009, para cada 100.000 habitantes, a taxa 

esmeraldeña era de 41,91, quase o triplo do total do país, que é de 18,82. A autora 

destaca o nível crescente dos índices de homicídio em Esmeraldas, associado ao 
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que fora identificado pela Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), 

instância da polícia nacional, como uma zona altamente conflituosa, cujos embates 

relacionam-se à posse de terras, acesso à água, contrabando, lenocínio, tráfico de 

armas e drogas, mesma direção apontada por Minda. Mais que índices são os 

relatos dos próprios esmeraldeños, os quais convivem com um regime de terror, 

sempre associado à insegurança da fronteira, os mais contundentes. Ainda que não 

sejam os objetivos desse trabalho fazer uma exegese dos encontros e conflitos 

nessa zona fronteiriça, não posso escusar que há todo um forte discurso sobre a 

violência: desde Quito até diversos atores em Esmeraldas. Grande parte dessas 

narrativas violentas atribui a insegurança das regiões de fronteira ao grande número 

de colombianos que cotidianamente ingressam em território equatoriano. Esse 

discurso, que ouvi repetidamente, assemelha-se ao que Espinosa (2008) nomeou de 

uma ‘demonização’ do colombiano, particularmente o colombiano no Equador, como 

agente conflagrador de desordens, supostos motivadores da violência na zona 

fronteiriça. Essa mesma acepção será encontrada em Playa de Oro, quando falam – 

ainda que sub-repticiamente - sobre os responsáveis pelas companhias mineras 

ilegais e suas ações repressoras. 

Ainda, na província de Esmeraldas vivem 6.012 refugiados reconhecidos e 

3.405 solicitantes de asilo, segundo boletim do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR) de agosto de 201122; enquanto o país possui o 

maior número de refugiados da América Latina (com uma proporção de 55.092 de 

refugiados reconhecidos, segundo dados do ACNUR de dezembro de 2011). A 

maior parcela de refugiados, cerca de 60%, se autodeclara afrocolombianos e 

advêm do Departamento de Nariño, especialmente do município de Tumaco, 

próximo à fronteira colombo-equatoriana 23 . Na generalidade, são mulheres e 

crianças, até 17 anos, que migram; e um grande número ingressa no Equador pela 

fronteira norte, via Esmeraldas. Dentre as razões dessa mobilidade, os emigrados 

consideram o recrudescimento de ações violentas, especialmente envolvendo 

paramilitares, o exército e a guerrilha na Colômbia. Nos cantões ao norte de 

Esmeraldas, San Lorenzo e Eloy Alfaro (onde se localiza a comuna Playa de Oro), 

																																																								
22 Boletim ACNUR: “El trabajo de ACNUR en la Provincia de Esmeraldas”, agosto de 2011. 
 
23 Em anexo, mapa ACNUR – Equador: refugiados que vivem na fronteira norte. 
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há pelo menos 22 comunidades receptoras de imigrantes: o escritório regional do 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, em Esmeraldas, criado em 

2008, possui como desafio fomentar condições e acesso aos serviços básicos, como 

saúde e educação, tendo em vista que essa região – que normalmente é acessível 

apenas por vias fluviais ou marítimas – possui um baixíssimo índice de 

desenvolvimento socioeconômico.  

 

 

Imagem 3: Indígenas Eperaara Sepidaara. Comunidade Santa Rosa de los Épera – Cantão Eloy 
Alfaro, Parroquia de Borbón, norte esmeraldeño 

 

Para além dos emigrados afrocolombianos, durante minha primeira ida ao 

norte esmeraldeño, estive entre os Eperaara Sepidaara (Los Épera), etnia indígena 

da Colômbia, hoje asilados na comunidade Santa Rosa de los Épera, às margens do 

Río Cayapas, na Parroquia de Borbón, pertencente ao Cantão Eloy Alfaro. Minha 

visita se relacionava com uma reunião de uma equipe da ONU Mujeres para avaliar 

se os recursos recebidos dessa entidade foram satisfatórios para a criação de uma 

chanchería comunitária. Inicialmente, as mulheres indígenas corroboravam em seus 
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discursos os índices de subdesenvolvimento da região ao relatar a escassez de 

oportunidades de trabalho, associado à vulnerabilidade da região. A criação dos 

chanchos, a princípio uma atividade das mulheres Épera, possibilitaria que a 

comunidade subsistisse com a venda da carne do porco e não apenas dos 

artesanatos comercializados apenas fortuitamente. O território da comunidade, 

legalizado no início dos anos 90, permitiu que essa etnia se mantivesse unida ao 

longo do Río Cayapas, embora haja frequentes assédios, principalmente vinculados 

com tráfico de drogas e sicariato, que não se dissolveram com a aquisição da área 

da comunidade de Santa Rosa. 

Contudo, tais informações aqui descritas sobre Esmeraldas não têm por 

objetivo realizar uma ‘fenomenologia do lugar’, mas transmitir – ainda que 

incipientemente – noções sobre essa ‘topografia moral’ 24 , conforme ponderava 

Taussig (1993) ao tentar descrever essa paisagem que se alçava na Colômbia e que 

era recrutada pela história para a elaboração de um discurso contundente sobre o 

lugar. Creio que os discursos sobre a província de Esmeraldas, com frequência 

descrita desde sua exuberante natureza, produzem ‘efeitos de verdade’, conforme 

nomeação foucaultiana, que não alcançam os aspectos “mais delicados e menos 

tangíveis” (idem, p. 284) das inúmeras comunidades negras que ali vivem. Além 

disso, conforme apontou Arturo Escobar no livro “Territorios de diferencia: lugar, 

movimientos, vida, redes” (2010) para repensar o “lugar” do Pacífico colombiano o 

essencial seria entender “o que acontece quando os humanos entram na cena” 

(Idem, Ibidem., p. 59). Segundo Escobar, essa área é, antes de tudo, um ‘território-

região’ (vocábulo preferido pelo antropólogo, quando comparado com outros termos, 

já citados acima, como Chocó Biogeográfico ou Terras Baixas do Pacífico), 

categoria recrutada dos ativistas do movimento social.  

O reencontro com o ‘lugar’ e não apenas com a ‘região’, aglutinados na noção 

de território-região, se configura como um projeto conceitual (e também político) que 

se traduz em uma “estratégia subalterna de localização” (Idem, op. cit., p. 72). 

Conforme discutirei ao longo desse capítulo, tomar essa localização – ou, nos 

																																																								
24 Ainda, admito que descrever minimamente esse lugar esmeraldeño é parte da curiosidade 

de uma estrangeira que tenta, ao juntar pequenas referências, construir alguma imagem a respeito do 
que parece ser, à primeira vista, tão impreciso.  
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termos de Escobar, política do lugar – desconstruirá discursos estatísticos ou 

geobiológicos como pontos de partida. A proposta dessa etnografia, portanto, 

converge com o entendimento de uma ecologia política do lugar, a qual é “uma 

forma emergente de política [pois] se afirma como uma lógica de diferença e 

possibilidade que constrói sobre a multiplicidade de ações no plano da vida 

cotidiana” (Escobar, 2010, p. 79), acessível a partir das percepções e narrativas dos 

meus interlocutores de Playa de Oro.  

Outro aspecto desse breve levantamento topográfico é ensaiar, a partir da 

etnografia, outro discurso que epistemologicamente se afaste das perspectivas 

adaptacionistas para pensar as relações do ser-no-mundo, superando – portanto – 

grandes divisões, ao demonstrar que a existência (e permanência) de grupos 

afrodescendentes na fronteira norte equatoriana não se sobrepõe, mas se estende à 

natureza ao atuar e habitar esse mundo. Inspirado nas concepções de Ingold25 

(2000), proponho uma compreensão da ecologia da vida, a qual se ocupa desses 

processos de engajamento que se desenvolvem no interior da equação ‘organismo e 

ambiente’, combinados em uma ‘totalidade indivisível’, configurando um decisivo 

engajamento histórico com a paisagem, que tem como consequência um conhecer 

através da prática.  

O objetivo, portanto, é etnografar esse ‘conhecimento gerado nas práticas da 

localidade’ (Ingold & Kurttila, 2000, p. 194), entendendo o ‘conhecimento local’ como 

inseparável da atividade do habitar a terra. Em termos concretos, “para entender o 

que significa o ‘conhecimento tradicional’ para a população local, todavia, temos que 

entendê-lo como consistindo de certos poderes de percepção e ação que envolvem 

disposições e sensibilidades estabelecidas no decurso de uma vida de prática e 

formação em um dado ambiente” (Ingold & Kurttila, 2000, p. 194).  

É sobre esse lugar e sobre minha inserção em campo que falarei nas 

próximas seções. 

 

																																																								
25 In short, my aim is to replace the stale dichotomy of nature and culture with the dynamic 

synergy of organism and environment, in order to regain a genuine ecology of life (Ingold, 2000, p. 
16). 
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1.1 O lugar entre-rios: a Comuna de Playa de Oro 

 

 

Imagem 4: Vista da Comuna Playa de Oro desde o Río Santiago 

 

La importancia  ecológica de  esta sub región está determinada por 
que en ella se encuentran  las  áreas protegidas más importantes de 
la provincia de Esmeraldas: la Reserva  Ecológica Cotacachi-
Cayapas con una superficie de 204.420 has, de las cuales 161.130 
corresponden a los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo; la Reserva 
Forestal Awá, con una extensión  de 101.000 de las cuales  28.160 
se encuentran en el cantón San Lorenzo y la Reserva Ecológica  
Manglares Cayapas-Mataje  con 51.300 has. Todas ellas dentro de 
los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. (Minda, 2012, p. 09).  

 

 A comuna Playa de Oro localiza-se na fronteira norte da província de 

Esmeraldas, em uma zona entre rios, ou melhor, em uma zona rivereña, na 

Parroquia Luis Vargas Torres, pertencente ao cantão Eloy Alfaro. Charvet (2010, p. 

102) ressalta que os cantões San Lourenzo e Eloy Alfaro estão entrecortados por 

um grande sistema hidrográfico: o Río Santiago, que dá acesso à comuna, possui 

como afluentes os rios Bogotá, Cachaví e Wimbí, que encorpam seu volume de 

água. Na altura de Borbón, o Santiago interliga-se ao rio Cayapas, que por sua vez 
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tem como subsidiários os rios Onzole, Zapallo Grande, Barbudo, Hoja Blanca e, por 

fim, Camarones. Ao longo desse imenso conjunto fluvial várias comunidades 

afrodescendentes se constituíram secularmente.  

 

Imagem 5: Indicação da localização de Playa de Oro, Esmeraldas – Equador 
Fonte: Google Maps 

 

 

Imagem 6: Detalhe do mapa do norte esmeraldeño. 
Juan García Salazar apresenta, cartograficamente, a região. Em destaque, as comunidades de 

Borbón, Selva Alegre e Playa de Oro. 
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 Em 1879 o geólogo alemão Teodoro Wolf, em viagem pelo Equador, registrou 

algumas impressões sobre a Província de Esmeraldas no livro Memoria sobre la 

geografía y geología de la provincia de Esmeraldas. Nesta incursão pelo norte 

equatoriano, Wolf anotou sobre sua passagem por Playa de Oro: 

Los negros que viven en los pueblos y sitios y esparcidos entre las demas 
razas, son bastante civilizados, y no se distinguen de la otra gente sino por 
su color; pero hay otros que ocupan un distrito exclusivamente y forman 
como una nación estraña, viviendo en un estado muy primitivo, por no decir 
salvaje. En efecto, no sé si los indios Cayapas no ocupen una grada más 
alta en la escala de la civilización, que los negros de que voy a hablar; en 
cuanto a moralidade, no lo dudo. – Después de la emancipación de los 
esclavos vinieron los negros de las haciendas de Imbabura y otras regiones, 
á poblar las orillas del rio Santiago, del Uimbí, del Cachabí y del Bogotá y 
fundaron algunos pueblecillos, como Playa de Oro, ó aumentaron la 
población de otros sitios que ya habian existido ántes, como Uimbí, 
Carondolet, Cachabí, Concepción. Solamente en este último lugar se vé una 
que otra cara blanca ó menos negra, pero en el resto del distrito reina 
exclusivamente el puro color y tipo etiópico. El número de los indivíduos de 
esta clase llegará á 1,500 ó 2,000. – El viajero que del rio de Cayapas cruza 
por tierra al de Santiago y llega a Playa de Oro, se cree derepente 
translado de las selvas americanas al África central; ayer se encontró con 
las caras serias y desconfiadas de algunos indios dispersos, y hoy se vé 
rodeado de una muchedumbre alegre de gárrulos negros. Pero al entrar en 
este paraiso africano, me dió un susto grande, porque fué la primera vez 
que ví una población desnuda. Los indios Cáyapas no son amigos de gastar 
en vestido, pero sus calzoncillos cortos y los trapos que usan sus mujeres 
son decentes en comparación con las deshonestas pampanillas de los 
negros, que dejan las caderas descubiertas, y con las fajitas que usan las 
negras. ¡Pobres africanos, que del estado de la esclavitud pasaron al de su 
primitiva salvajez! y de este estado no se levantarán, mientras que no 
lleguen al contacto y roce de las clases civilizadas de la sociedad humana. 
Completamente aislados y limitados al trato de los suyos, conservaron 
aquellas costumbres serviles é indignas, que les inculcaron sus antiguos 
amos inhumanos pero gozando al mismo tiempo de una libertad 
ilimitada, desarrollaron todos los vicios á que la raza negra se siente 
inclinada, y entre los cuales hay que contar también una superstición 
grosera. Son cristianos, si, y aún hacen alarde de su religión; pero parece 
que ella no consiste mas que en un sistema ceremonias; y de donde 
aprenderian su sentido interior, si ápenas una vez al año ven la cara del 
cura? – Al observar tanta abyección y tanto desamparo, se entristece el 
corazon y se siente una profunda compasion por los infelices negros. (Wolf, 
[1879]1964, p. 48-49, grifos nossos) 

 

Aparte da descrição centrada em premissas evolucionistas, que concebe a 

humanidade em estágios de desenvolvimento, Wolf escreve uma sentença que seria 

a marca de Playa de Oro: o exercício de uma ‘liberdade ilimitada’, característica que 

Don David, um dos mais velhos da comunidade e guardião da história dos negros 

ancestrais, me ensinaria tão logo eu aportasse na Comuna: aquí somos libres.  
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Quando viajei pela primeira vez, fazendo um percurso terrestre que ia de 

Esmeraldas a Timbiré (localizada às margens do Río Cayapas) e, por fim, à Selva 

Alegre, em estradas batidas, tinha a impressão que a cada comunidade pela qual o 

pequeno ônibus passava, a região ficava ainda mais erma. Os rios se perderam de 

vista nas carreteras recém abertas, embora algumas pessoas ainda façam os 

trajetos entre tais comunidades por meio das lanchas, pequenas embarcações 

movidas a motor ou a remo. Porém, quando cheguei ao último ponto com estrada,  

avistei o Santiago e suas águas turvas e correntes. Era, enfim, Selva Alegre, nome 

sugestivo para a vegetação que se adensa na medida em que nos afastamos da 

costa litorânea da província; se tratava também da última comunidade do Santiago 

acessível por terra26. Como muitos etnógrafos que no principiar do trabalho de 

campo se estarrecem pela paisagem tão diversa, fiquei encantada com a vegetação 

que se erguia entre as muitas espécies de palmas. O caminho até Playa de Oro 

consistia, então, em atravessar parte do Santiago – cerca de 50 minutos – em meio 

ao que eles denominam de selva, categoria local utilizada para designar florestas 

fechadas, densas e pouco transitáveis. Mas ao longo desse percurso, outras 

comunidades pertencentes à Comuna Santiago-Cayapas são avistadas à beira do 

Río: Picadero, Chanusal, Goyabal, Playa Nueva, Palma Real, Sapote, Playa de 

Tigre e Angostura. A ‘última’ comunidade do Santiago (e também reconhecida por 

eles próprios como a mais isolada da região) é Playa de Oro.  

A lancha que corta as águas do Santiago, conduzidas por pescadores ou 

atravessadores de Playa de Oro, cortam o silêncio da selva com os motores 

movidos à gasolina. O combustível, que torna a empreitada muito custosa, é o que 

impede idas mais constantes dos playadoreños à Borbón (principal centro comercial 

da fronteira norte) ou mesmo à Esmeraldas, embora isso esteja em desacordo se 

levamos em conta a produção petrolífera da parte setentrional do país. Dessa forma, 

o trânsito das lanchas é assegurado apenas nos fins de semana, quando muitos da 

comuna se deslocam para comprar mantimentos ou, os mais jovens, para participar 

de aulas nas escolas de Borbón, já que Playa de Oro possui apenas uma escola 
																																																								

26 Depois de Selva Alegre as demais comunidades somente serão alcançáveis por meio das 
lanchas que cortam o Santiago. Porém, há caminhos pela via terrestre, mas se encontram no meio da 
mata fechada e, por isso, muito difíceis de transitar, embora alguns vendedores que possuem moto 
se embrenhem pela mata para chegar às comunidades do Santiago. Vi muitos entrarem em Playa de 
Oro para vender cópias de DVD ou cartões de memória para celular com os MP3s do momento.  
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primária. Nessas ocasiões, cada passageiro pagará cinco dólares pelo trajeto. Se a 

viagem é imprescindível durante a semana, há que comprar o combustível, cujo 

galão, com capacidade para quase quatro litros, custa em torno de dez dólares (para 

ir e voltar da Comuna, serão necessários dois galões). Normalmente, a lancha só 

sairá durante a semana se as pessoas se cotizarem para o pagamento do 

combustível ao dono da embarcação ou abastecer a canoa comunitária que 

pertence a toda comuna. 

 

Imagens 7: A subida do Río Santiago, com a lancha sendo conduzida por Clemente Ayoví, na época 
cabildo da Comuna Playa de Oro. Abril de 2013. 

 

Em meio a essas diminutas idas e vindas, a comunidade se organiza para 

comprar as provisões mensais. Geralmente um portador se encarrega de trazer as 

encomendas para cada família. Em outros casos, são as mulheres que viajam para 

prover os alimentos. Embora haja três pequenos comércios na Comuna, os preços 

cobrados são o triplo do carecido em Borbón. A solução é carregar nas lanchas 

alguns fardos de óleo, arroz, feijão e algumas leguminosas para garantir alimentação 

mensal. Aos pequenos estabelecimentos da Comuna, resta a venda parcelar dos 

produtos para abonar a carência momentânea.  
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Como dito, as viagens de travessia do Santiago são planejadas, com exceção 

dos fins de semana em que há horários pré-estabelecidos. Para chegar à Playa de 

Oro de segunda a sexta, o passageiro deve se organizar para que alguém o 

transporte. Isso significa que às vezes um pré-agendamento é quase impossível, 

sobretudo se o passageiro não é playadoreño. Os sinais de celular são precários e, 

se chove mais forte na região (o que acontece, incrivelmente, quase todos os dias), 

a comunicação é inviável. Todavia, para conseguir o exíguo sinal, celulares ficam 

dependurados perante fios, no alto das janelas, no segundo pavimento das casas da 

Comuna. Foi assim, em um golpe de sorte com a telefonia equatoriana, depois de 

vários dias de tentativa, que consegui avisá-los que aportaria pela primeira vez em 

Playa de Oro. 

Antes de detalhar a minha chegada na Comuna, quero retornar à epígrafe 

dessa seção, a qual destaca os aspectos físicos de Playa de Oro e enfatiza a 

dimensão ecológica da região. Não é por acaso que tal paisagem salta aos olhos. A 

comuna Playa de Oro limita com a Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (RECC), 

área protegida pelo Estado equatoriano desde 1968. Disso decorre uma série de 

ações governamentais orientadas à Playa de Oro. No Plan de Manejo Reserva 

Ecológica Cotacachi – Cayapas (2007), elaborado pelo Ministério del Ambiente del 

Ecuador  eles definem: 

La Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (RECC) está localizada en 
las provincias de Esmeraldas e Imbabura, en el noroccidente del 
Ecuador. Se encuentra en las Ecorregiones Terrestres Prioritarias 
(ETP)1 Tumbes-Chocó-Magdalena y Andes Tropicales, dos de las 34 
regiones de mayor endemismo y más amenazadas del planeta. En el 
área ecuatoriana de la ecorregión Tumbes-Chocó-Magdalena habitan, 
por ejemplo, 62 especies de aves endémicas (Best y Kessler, 1995; 
Stattersfield, et al., 1998) y el 36,9% de los mamíferos del Ecuador 
(Tirira, 1999). Sin embargo, en las últimas décadas la región 
occidental ecuatoriana ha perdido gran parte de sus bosques nativos, 
siendo una de las áreas más deterioradas a nivel mundial (Sierra, 
1999; Dodson y Gentry, 1991). La integridad de los ecosistemas de la 
zona del noroccidente ecuatoriano, y por lo tanto la de los ecosistemas 
de la RECC, se encuentra principalmente amenazada por la expansión 
de las empresas madereras, la ampliación de la frontera agrícola y la 
conversión de bosque natural a plantaciones de palma africana. (2007, 
p. 15) 
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 O fato de Playa de Oro se situar nos limites da Reserva Ecológica Cotacachi-

Cayapas define, até mesmo, minha entrada em campo. Porém, apesar das inúmeras 

informações físico-ambientais que dizem respeito à área protegida, com nomeações 

científicas das espécies da fauna e flora endêmicas, a Comuna opera desde outros 

conceitos e parâmetros, conforme detalharei no próximo capítulo. Ainda, é a partir 

da promoção de políticas ambientais, encabeçadas pelo governo do Equador, que 

Playa de Oro ingressa em um circuito composto por diversos agentes. Há mais de 

uma década houve um boom de pesquisadores estrangeiros na região, em sua 

maioria biólogos, que buscavam espécies raras de anfíbios. Foi a partir de um 

acordo entre os comuneros de Playa de Oro com tais pesquisadores que foram 

construídas, com recursos de projetos de mapeamento para proteção ambiental, três 

cabanas dentro da Comuna, próximas aos núcleos residenciais. Desde a 

construção, porém, foram pouco utilizadas, exceto quando grupos de estudantes, 

com frequência norte-americanos, em intercâmbio nas faculdades de Quito, viajam 

para ‘vivências’ na selva equatoriana. As cabanas comunitárias, alugadas para 

visitantes, custam em torno de $5 a diária: possuem mosquiteiros, camas com 

colchões (usualmente não há colchões industrializados nas casas dos playadoreños) 

e banheiro, o que por sua vez já distingue a instalação. Não há, em nenhuma 

residência da Comuna, banheiro com água encanada. O que existe são fossas, 

localizadas na parte externa da casa e chuveiros ao ar livre ou protegidos por 

biombos. Entretanto, isso é apenas uma fração dessa rede: subindo o Río Santiago, 

a vinte minutos de lancha da Comuna, encontra-se a Reserva de los Tigrillos27, hoje 

																																																								
27 A Reserva de los Tigrillos, em território playadoreño, figura entre os mais importantes 

pontos de turismo ambiental do Equador. No livro Ecuador and the Galápagos Islands (2003, p. 294) 
os autores Rachowiecki e Palmerlee destacam o verbete Playa de Oro com a seguinte descrição: 
“The other river leading inland from Borbón is Río Santiago. The furthest community up the river is the 
remote settlement of Playa de Oro, near the border of Reserva Cotacachi-Cayapas. Playa de Oro 
means ‘Beach of Gold’ and was so coined because gold has been panned in the region for centuries. 
There are some community-run cabañas (beds per person $25) in the village, which are totally hit-or-
miss, depending on whose turn it is to run the place. Food is included in the price, but purified/boiled 
water often is not. Half an hour upstream from Playa de Oro is the Playa de Oro Reserva de Tigrillos, 
a 10,000-hectare reserve owned and operated by the community of Playa de Oro. The reserve, which 
borders Cotacachi-Cayapas, protects some of each species of jungle cat found in the area – jaguar, 
pumas, ocelots, margays, oncillas and jaguarondis. The only way to really experienced the reserve is 
by staying at the river side jungle lodge (private rooms per person $30, dorm beds $25) […]. The 
village of Playa de Oro is about five hours upstream of Borbón, but there are no boats. You have to 
take the 7:30am bus from Borbón to Selva Alegre ($2, two hours). From Selva Alegre, if you made a 
reservation, a boat from Playa de Oro will motor you up to the village or the reserve. The two hour 
river trip (2¹/² hours if you’re going to the reserve) from Selva Alegre costs $50 split among the number 
in your group […]”.   
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gerenciada pelos comuneros de Playa de Oro, mas fundada sob auspícios da 

EarthWays Foundation, em 1996, com o objetivo principal de proteger espécies 

felinas ameaçadas e reduzir a extração ilegal da madeira no território de Playa de 

Oro. Esse projeto recuperou uma antiga construção erguida por soldados 

equatorianos, que no início dos anos 70 estiveram na região para a extração de 

ouro, onde hoje funciona o hotel da Reserva – destino internacional de ecoturistas.  

 Toda a gestão da Reserva de los Tigrillos é feita pela comunidade. 

Atualmente, duas pessoas residem na Reserva e retornam a Playa de Oro 

esporadicamente, devido aos gastos com o combustível das canoas. São escolhidos 

a partir de assembleias organizadas periodicamente pelo Cabildo da Comuna. Os 

recursos oriundos do turismo na Reserva são alocados em fundos comunitários e 

utilizados em momentos específicos como, por exemplo, para auxílio de um doente 

e de sua família, para investimentos em saúde e educação, para a manutenção das 

canoas e para as viagens não previstas. Todo esse fluxo turístico me leva a crer 

que, apesar da dificuldade de acesso a Playa de Oro, o ‘lugar’ nunca esteve 

inacessível ou esquecido, mas integra um circuito para além do que facilmente 

poderíamos supor.  

É nesse panorama de ecoturismo, investimentos governamentais e de 

agências internacionais que a minha inserção torna-se mais um elemento intrincado 

nessa extensa rede, “habitada por seres de múltiplos tipos, tanto humanos como 

não-humanos. Portanto, as relações entre humanos, as quais nos acostumamos a 

denominar de ‘social’, são apenas um subconjunto de relações ecológicas” (Ingold, 

2000, p. 05), vínculos que Ingold nomeia como perspectivas do habitar, horizonte 

reflexivo que seguirei nessa etnografia para escapar dos discursos oficiais-

administrativos. 

 

1.2 Em meio à floresta: a chegada 

 

“ao chegar à ponta do recife, nossa embarcação se deteve devido à 
maré que baixava. Escorregamos pela borda na rocha de coral e 
começamos a vadear em direção à terra de mãos dadas com nossos 
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anfitriões [...]. Fomos cercados por uma miríade de crianças [...] e 
fomos conduzidos a um velho chefe [...] que nos esperava em seu 
banquinho sob uma grande árvore frondosa” (Firth, 1998, p. 84). 

 

Firth (1998) prestes a encontrar os Tikopia, relatava logo no início do primeiro 

capítulo, que ele intitulou como ‘Polinésia Primitiva’, suas primeiras impressões: ao 

ler as sensações registrados no clássico “Nós, os Tikopia”, deduzo que as relações 

iniciais do antropólogo com seu anfitriões (ou amigos, como sugere 

contemporaneamente Rabinow28), e também o inverso, são um emaranhado de 

acontecimentos que fazem com que o intangível seja prescritivo. Mas ao contrário 

de Firth, que previa que essa iniciação produziria registros inúteis, a minha inserção 

foi decisiva para a consecução da pesquisa. Semelhante à descrição firthiana, minha 

chegada era esperada. Os motores da canoa já anunciavam às crianças que alguém 

atracaria em poucos minutos29. Depois de uma sequência de comunidades vicinais, 

a floresta se erguia solitária. Playa de Oro, como disse, se encontra afastada das 

outras comunidades pertencentes à Comuna Santiago-Cayapas, da qual um dia foi 

integrante30. Era início de tarde e havia um amontoado de crianças aguardando: 

desci com algumas provisões, embaraçada com a recepção e fui conduzida à 

primeira casa, em frente ao local onde aportam as lanchas. Algumas mulheres já se 

posicionavam. A primeira, Doña Neura, perguntou-me, antes mesmo dos 

cumprimentos, se estava com fome. Acenei que sim e fui encaminhada ao seu 

comedero. Com exceção das brincadeiras das crianças, que se empurravam com 

curiosidade, as mulheres eram reticentes; e o silêncio delas era ainda mais 

incômodo. Não me orientaram onde colocar a mochila, tampouco disseram onde eu 

passaria a noite. A ansiedade de uma empreitada custosa e longa, a princípio cheia 

																																																								
28 No artigo “Fieldwork and Friendship in Morocco”, publicado na coletânea Ethnographic 

fieldwork: an anthropological reader (2012). 
 
29 Poderia fixar-me que o som do motor das canoas simplesmente anuncia chegadas. Mas, 

quando trata-se da fronteira norte, com todas as inseguranças da zona, que melhor abordarei no 
capítulo 4, esses sons – ainda que esperados – também se convertem em uma “gravíssima 
percepção de insegurança” (Carrión, 2011). Carrión (idem, p. 56), ao relatar suas viagens à fronteira 
norte equatoriana, constatou os impactos à população, especialmente campesina, dos sons como 
helicópteros e disparos (que muitas vezes são armas de caça), gerando imediatamente sentimento 
de temor e de insegurança. A esse sentimento de insegurança, somo o ruído das canoas e lanchas, 
caso não se assemelhe aos sons das embarcações utilizadas pelos playadoreños. 

 
30 Sobre a emancipação da Comuna Santiago-Cayapas ver capítulo 3.   



	
	
	

70	

de indefinições, mal me deixava pensar. Sente-se e coma. Foi tudo que Doña Neura, 

a dona do comedero, disse. 

As únicas menções para romper o silêncio eram as perguntas sobre Juan 

García. Relataram o quanto o estimavam, o quanto o professor, que há anos viaja a 

Playa de Oro, era importante para a história e, sobretudo, para a manutenção da 

autonomia social e política da Comuna. Indagaram: então você é parente de Juan? 

Se for parente dele, nós te acolhemos, devemos muitas coisas a ele. Pouco 

entendia as inflexões do idioma e todo o diálogo foi entrecruzado por tensão. A 

propositiva recepção feminina não era gratuita: posto que as lideranças de Playa de 

Oro são masculinas, a agência do feminino é deliberadamente um dos poderes que 

restauram outras hierarquias na Comuna, conforme destacarei em seguida. Ainda, o 

acolhimento feminino se dava em um contexto de resguardo da minha condição de 

pesquisadora. Sob seus cuidados, sinalizavam que eu não estava disponível no 

‘circuito de troca de alianças’. Além disso, as circunstâncias da minha chegada 

foram planejadas pela via das mulheres, indicadas por Juan García. Nesse sentido, 

ainda que provocadoras (de fato, não leio tal precaução enquanto um problema, mas 

como um protocolo diligente que resguarda a Comuna), foram as responsáveis pela 

minha permanência em campo. Foram também as mulheres que me 

acompanharam, logo após as averiguações, para uma volta pela comunidade.  

Playa de Oro possui cerca de 300 habitantes, divididos em sessenta e três 

casas, embora todos afirmem que esse índice demográfico não diz respeito a toda 

população playadoreña. O comentário refere-se à quantidade de migrantes que hoje 

se espalham por Esmeraldas e, principalmente, por Guayaquil, a maior cidade do 

Equador e a mais importante economicamente. Diferente de Quito, a cidade de 

Guayaquil é conhecida pelo clima cálido e pelas maiores oportunidades de 

empregos se comparada à capital do país. Esses são os dois principais 

determinantes que fizeram do bairro Playa de Oro Chiquita, em Guayaquil, um 

reduto de emigrados playadoreños. Ainda que muitos tenham saído da Comuna, as 

casas se mantêm para o retorno destes nos dias de festas, especialmente em 

setembro, para La Merced, padroeira de Playa de Oro.  
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Imagem 8: Mapa da Comuna Playa de Oro. 

 

As casas, por sua vez, de modo geral, possuem dois pavimentos, sendo o de 

cima reservado para a habitação e o de baixo para guardar canoas e redes, além de 

ser um dos espaços mais amenos para charlar quando o sol está a pino. Esse 

sistema construtivo de casas, com ênfase vertical, evitam maiores danos, caso a 

água do Río Santiago suba em demasia, fenômeno que pode ocorrer especialmente 

entre os meses de dezembro a março. Os pilares, outrora de madeiras 

(principalmente guayacán, facilmente encontrada nos bosques próximos ao núcleo 

povoado), são aos poucos substituídos por alvenaria; o que assegura, segundo o 

construtor de Playa de Oro, Jorge Arroyo, maior estabilidade à força das águas. 

Aguaje é, portanto, uma das palavras que mais soam no dia a dia da Comuna, 

especialmente se os meses mais chuvosos se aproximam. Há pelo menos dois anos 

as águas do Santiago subiram bruscamente e as pessoas foram retiradas de 

canoas, do alto das janelas do segundo pavimento das residências. Foram levadas 

para o centro da Comuna, em uma região não afetada pela inundação, até que os 

níveis da água diminuíssem, o que demorou quase cinco horas. O crescimento 

súbito do volume fluvial tornou-se a maior preocupação dos playadoreños, uma vez 
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que se viram ameaçados com a perda total de seus pertences. Ainda que o aguaje 

não se repita todos os anos ou mesmo que demore quarenta anos para acontecer, 

como foi o caso, a iminência do crescimento das águas faz parte do imaginário dos 

que vivem em suas bordas. A insistência nesse tema atravessava todas as 

conversas. Doña Edita, aos 87 anos, quando me chamou para falar sobre os 

cuidados com a parturiente, iniciava a conversa ao relatar que perdera tudo no 

último aguaje. Queremos que nos desvíen el agua para el lado de allá, porque 

desviando el agua para allá nada pasará com nosotros, ponderava, explicando-me 

que havia um projeto de abertura de um canal, próximo a Playa de Oro, para desvio 

do fluxo do Río. O projeto do governo de Esmeraldas, que não foi concluído, evitaria 

e reduziria os danos causados pelas grandes cheias do Santiago. A vulnerabilidade 

causada pelas ameaças de inundação, tropos do medo, será um dos temas mais 

recorrentes em Playa de Oro, ao qual retornarei para tentar entrecruzar com outras 

estratégias locais de autonomia no controle do espaço territorial31.  

A Comuna, portanto, se divide em áreas que costeiam o Río Santiago e 

outras mais internas. A Casa Comunal, a Igresia de La Merced, Escritório do 

Altrópico32, o campo de futebol, o comedero de Doña Neura e o principal comércio 

se situam no núcleo central da Comuna, às margens do Río. A escola primária Rita 

Lecumberry, a creche, o cemitério e o posto de saúde estão mais adentro. São 

basicamente duas avenidas que atravessam a Comuna: Malecón (próxima ao Río) e 

Quito. A piragua ‘dos homens’, uma construção semelhante a um coreto, é um dos 

pontos às margens do Santiago que reúne durante todo o dia os anciãos da 

																																																								
31 Sobre o tema das inundações, ver capítulo 2. 

 
32 A Fundación para el Desarrollo de Alternativas Comunitarias de Conservación del Trópico – 

Altrópico é uma organização não-governamental que atua na Colômbia e no norte do Equador, na 
zona chamada de Chocó Biogeográfico, desde 1992. Tal fundação fora reconhecida juridicamente 
pelo governo equatoriano, mediante acordo interministerial. No site da Fundação, os objetivos da 
Altrópico é “colaborar com organizações indígenas, afrodescendentes e mestiças, com programas e 
projetos orientados a melhorar seu nível de vida através de alternativas econômicas que respeitam os 
processos ecológicos locais e regionais e fortalecem sua capacidade de incidir nas políticas 
regionais, nacionais e binacionais que afetam seu bem-estar e os recursos naturais da região. [...] 
Reconhece as comunidades e suas organizações representativas como os entes mais adequados 
para protagonizar seu próprio desenvolvimento. Dados acessados da página web da Fundação 
Altrópico: http://www.altropico.org.ec. Tradução livre. No capítulo 4 abordarei detidamente o projeto 
Socio-Bosque, mantido com recursos de diversas agências internacionais, coordenado pela Altrópico, 
do qual Playa de Oro é integrante em razão da Comuna situar-se na área da Reserva Ecológica 
Cotacachi-Cayapas. 
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Comuna, junto aos jovens e às lideranças. É um ambiente eminentemente 

masculino, lugar por excelência de tomadas de decisões informais e discussões. É 

nessa instância, em meio às minhas primeiras horas em Playa de Oro, que minha 

pesquisa (e, consequentemente, minha estadia) fora aprovada, ainda que com 

reservas. Hoje entendo que tal consentimento restrito, conforme apontarei em 

seguida, se deu em um contexto de resguardo do território: qualquer vestígio de 

ameaça é imediatamente freado pelos playadoreños. 

 

1.3 Entre a hostilidade e o nascimento: os acomodos para a construção de 
uma etnografia 

 

 Como referi, a piragua masculina é o local por excelência de tomadas de 

decisão. Os anciãos da comunidade, os mayores, compartilham seus entendimentos 

sobre os caminhos a seguir e orientam os mais jovens nos procedimentos e ações, 

especialmente referentes à proteção do território. Essa hierarquia geracional destaca 

a gestão de Playa de Oro: ainda que a transformação política em Comuna tenha 

gerado formalmente novas representatividades, especialmente centradas nos mais 

jovens, é a autoridade dos anciãos que prevalece. Charvet (2010, p. 159) 

denominou esse princípio como ‘ética da obediência’, que consiste “no acatamento e 

cumprimento irrestrito das ordens das pessoas que mandam na família e na 

comunidade”, tendo em vista que os mais antigos precedem temporalmente os mais 

jovens e possuem a experiência necessária para manejar os recursos naturais, bem 

como defendem a autonomia territorial dos playadoreños; são, além disso, exemplos 

de conduta para os mais jovens. Essa característica organizativa, que vai de 

encontro às prerrogativas de uma submissão colonial, foi o que assegurou, 

historicamente, uma independência na gestão e na conservação do território de 

Playa de Oro. Ainda que haja uma ‘justaposição de territórios’, o reconhecimento de 

uma ancestralidade étnica, por um lado, e um território estatal, por outro, a divisão 

etária conforma poder e prestígio aos anciãos, autorizados a deliberar, 

especialmente, nas instâncias decisórias informais, mas não menos importantes 

(esse tema será detalhado no capítulo 3). Talvez esse tenha sido um dos fatores 

que licenciou minha estadia entre os comuneros de Playa de Oro.  
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 As primeiras horas na Comuna foram tensionadas por uma incerta 

permissividade para a convivência. Primeiro as mulheres e, em seguida, os mais 

velhos. Quando saí para conhecer a comunidade, parei na piragua para me 

apresentar ao presidente da Junta Parroquial, Dumar Arroyo, uma das jovens 

lideranças. Em um tom de animosidade, vi um dos homens peremptoriamente 

rejeitar minha estadia, enquanto os mais velhos pediam calma. Proferi algumas 

poucas palavras, talvez tenha esboçado um pedido de desculpas, antes de me 

retirar com rapidez. Horas depois, Manoel Ayoví e Dumar Arroyo, que ocupam 

cargos diretivos em Playa de Oro, explicavam acerca dos desvelos que fazem parte 

de um protocolo diligente, aprendido junto aos mais velhos, de cuidado com o 

território e de proteção à autonomia playadoreña (ou à liberdade irrestrita, que citei 

nas páginas anteriores). As ações dispensadas a um pesquisador, que em princípio 

soam como obstáculos – e na verdade são – ressaltam o caráter agentivo dessa 

comunidade que, ao rememorar sua própria história, ressalta o protagonismo dos 

ancestrais na defesa de uma autonomia que constantemente se vê ameaçada.  

O resguardo é uma das ferramentas mais essenciais de proteção do território, 

aprendidas desde a prática com os anciãos: se diz que quando invasores ingressam 

em Playa de Oro para explorar madeira ou para usurpar algum recurso, são os mais 

velhos que antecedem os mais jovens na resolução do conflito. As conversas na 

piragua exemplificam essa aprendizagem quando se admite que nessa instância são 

negociadas, na prática, as resoluções – sempre baseadas na experiência dos 

comuneros. Seguindo esses protocolos, Dumar se comprometeu a falar com Don 

David Arroyo, seu pai, e reconhecidamente a maior liderança de Playa de Oro, 

embora não ocupe nenhum cargo formal na Comuna. Don David não estava na 

piragua quando fui rejeitada por um dos jovens que estava ali para papear, mas – a 

pedido de seu filho – aceitou conversar comigo. É ele quem detidamente explica 

sobre as reservas dos playadoreños com a chegada de estranhos: estamos 

inseguros. Nunca sabemos si la persona tiene buenas intenciones o no. Y 

rechazaremos siempre, para que la comunidad no sufra ningún daño. Essa sentença 

de Don David marcaria todo meu percurso em campo, porque sintetiza as 

proposições dos comuneros na gestão do território. 
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Contemporaneamente, o advento do turismo na região, especialmente 

internacional, provocou mudanças na Comuna, que se viu atravessada por outros 

atores e demandas, os quais, em sua maioria não trazem benefícios diretos aos 

muitos problemas enfrentados em Playa de Oro, especialmente relacionados à 

saúde, saneamento básico e educação. Don David, em nossa primeira conversa, 

dizia que parte de tudo que conseguiram, inclusive a contenção do assédio para 

desmatamento dos bosques primários, era uma aposta solitária da comunidade, que 

a despeito da regularização dos territórios ancestrais se manteve sempre às 

margens da política nacional, em uma zona de invisibilidade – a qual reflete o parco 

atendimento às necessidades básicas dos afroequatorianos. O turismo estrangeiro é 

aceito comedidamente, pois atrai divisas (ainda que diminutas) que são revertidas 

para um fundo comunitário. O turista (e incluo, também, aquele que não se hospeda 

em Playa de Oro, mas na Reserva de los Tigrillos) paga a hospedagem, a 

alimentação, a demonstração de ‘danças e cantos tradicionais’ e uma apresentação 

de marimba. Trata-se de um pacote que estabelece claramente o que o turista quer 

ver33: ou melhor, trata-se de um pacote que, antes de ser exibido como ‘exótico’, 

revela traços diacríticos que Playa de Oro aciona para falar de si própria, o que não 

corresponde a uma falsificação ou artificialidade de tais distintividades.  

O que objetivo nesse momento com tal descrição sobre meu ingresso na 

Comuna é ponderar que a minha chegada, apesar de anunciada por Juan García, 

era entendida no registro do ‘turismo estrangeiro’. Ora, aceitar uma pesquisadora, 

por dezoito dias consecutivos, não é admitido sem ressalvas, ainda mais se o que 

movimentará essa estadia não é, necessariamente, a imediata circulação monetária. 

Para além desse desconforto, há outro aspecto proeminente e certamente é o que 

mais interessa nessa apresentação sobre minha chegada em campo: as ressalvas 

																																																								
33 Jean e John Comaroff no livro Etnicity, Inc. (2009) escreveram sobre o comércio étnico, 

especialmente centrado em exemplos da África da Sul. Os autores entendem que grupos étnicos 
ingressaram em uma lógica capitalista, o que os converteu em uma realidade de “comodificação da 
[sua] cultura sob o império do mercado” (p. 139). Ainda, consideram que as ethno commodities (ou 
turismo étnico, conforme o exemplo de Playa de Oro) poderiam ser entendidas através de uma forma 
positiva de afirmação identitária, ainda que a empresa Étnica, por assim dizer, apoie-se na premissa 
de uma alteridade consumível, sempre oscilando entre o exotismo e a banalização. Não farei nesta 
tese uma exegese do ecoturismo étnico praticado em Playa de Oro, mas registro que me afasto do 
argumento central dos Comaroff de que se trata de uma contingência histórica, parte de um ditame 
neoliberal. Concordo que o discurso acionado para falar de si reforça posições políticas e faz parte de 
pragmáticas cotidianas, que antes de tudo, são frutos de agenciamentos. 
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resultam de uma ‘ética com o lugar’, o qual fora resguardado ancestralmente. Mais 

que um ‘cuidado’, se trata de um ‘conhecimento fronteiriço’ (Mignolo, 2011), pois 

emerge como resposta à diferença colonial. Esse conhecimento – ou enunciação 

fronteiriça – marcará indelevelmente todo o transcurso etnográfico: o primeiro 

ensinamento dessa recepção é, nos termos de Walter Mignolo, a afirmação de um 

“paradigma outro”. O jovem diz-me, exasperado, na piragua: não precisamos de 

pesquisadores, não precisamos de estudos sobre tudo que já sabemos34. É partindo 

dessa recusa inicial que acredito que Playa de Oro é “um lugar de história, de 

memória, de dor, de línguas e saberes diversos, que já não é apenas um lugar de 

estudo, mas um lugar de pensamento, onde se gera pensamento” (Mignolo, 2011, p. 

22). Esse paradigma local disruptivo35 permite compreender que não apenas grupos 

étnico-raciais foram subalternizados, em toda a história colonial, mas - sobretudo - 

seus conhecimentos (Walsh, 2002).  

Acredito que foi a frase proferida pelo jovem na piragua que redefiniu os 

rumos desta pesquisa. Se antes estava interessada em ponderar sobre os conflitos 

que ameaçam o território playadoreño, minha perspectiva se orientou para as ações 

dos playadoreños de salvaguarda e de zelo da autonomia, esta tão aguerridamente 

consquistada. Entendi que a inicial desaprovação era imperiosa, porque comunicava 

qual era a política do lugar. Segui esse indício.  

*** 

Já era início de noite quando Dumar e Manoel, jovens lideranças, acalmaram 

minhas ansiedades. Dumar disse, com alguma complacência, que eu poderia ficar 

com todo seu material sobre Playa de Oro. Tratava-se de vários folders, cartilhas e 

																																																								
34 Recordo das considerações de Berreman (1980, p. 141), quando da chegada em campo no 

Himalaia: “O etnógrafo surge diante de seus sujeitos como um intruso desconhecido, geralmente 
inesperado e frequentemente indesejado. As impressões que estes têm dele determinarão o tipo e a 
validez dos dados aos quais será capaz de ter acesso e, portanto, o grau de sucesso de seu trabalho. 
Entre si, o etnógrafo e seus sujeitos são, simultaneamente, atores e público. Têm que julgar os 
motivos e demais atributos de uns e do outro com base em contato breve, mais intenso, e, em 
seguida, decidir que definição de si mesmos e da situação circundante desejam projetar; o que 
revelarão e o que ocultarão [...]”.    
 

35 Corroboro com a perspectiva de Walter Mignolo (2011, p. 23) ao reiteradamente afirmar 
que esse “outro paradigma” está conectado por uma experiência histórica comum, o colonialismo; e 
por um princípio epistêmico, que é o horizonte colonial da modernidade, resultado de uma lógica 
histórica imposta pela colonialidade do poder.    
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livros que, embora não específicos sobre a Comuna, versavam sobre a região 

esmeraldeña. Manoel, filho do grande curandeiro local, se prontificou a me ensinar 

sobre os ritmos musicais e sobre a finca de cacau e de banana, principais produtos 

de Playa de Oro. Ainda que não tivesse a aprovação dos anciãos, nesse momento 

eu me sentia menos desconfortável em razão da hospitalidade dos mais novos, a 

qual também não era consenso, vide a reação do jovem na piragua. De todas as 

formas, mesmo com o apoio de duas pessoas que possuem cargos diretivos na 

Comuna, não havia qualquer garantia que minha permanência seria consentida. 

Pelo contrário: Manoel e Dumar pareciam muito mais apenados pela situação que 

necessariamente respaldando minha estadia. 

Carmen Ayovi, irmã de Manoel, também estivera comigo nessas primeiras 

horas. Foi ela quem explicou que eu passaria a noite nas cabanas dos turistas, ao 

custo de $5 por noite, e faria as refeições no comedero de Doña Neura, cujos 

valores seriam combinados diretamente com ela. Em princípio, a ideia de me fixar 

em um lugar mais reservado parecia assustadora. Tudo, na verdade, era 

assustador, já que eu estava acertando meus dias na Comuna quando eu sequer 

tinha convicção que ficaria. Toda minha experiência entre comunidades quilombolas 

me ensinou que a hospedagem na casa dos meus interlocutores era o melhor e 

mais produtivo acontecimento. Acedia a uma intimidade que, se alojada nas 

cabanas (construídas especialmente para receber pesquisadores/turistas), não seria 

possível. Mesmo com alguma relutância, me dirigi às cabanas, para – depois de 

uma longa viagem de quase doze horas – descansar.  Antes, porém, Carmen 

decretou que eu dormiria na companhia de Estefania, na época uma criança de oito 

anos.  

A noite já se anunciava e toda a comunidade parecia se recolher. Às 19h, 

enquanto voltava da casa de Manoel, tudo já repousava em silêncio. Cheguei ao 

comedero de Doña Neura e o jantar já estava servido. Nia, a criança que dormiria 

comigo, já estava a postos. Mesmo que eu não soubesse das combinações e 

tampouco do meu futuro na Comuna, tudo parecia perfeitamente arranjado. A chave 

da cabana já estava com Doña Neura, a roupa de cama já estava pronta e minha 

acompanhante à espera. Mal consegui jantar e já observei uma movimentação 

atípica das mulheres (apesar de que tudo soava insólito nesse primeiro dia). Rocío, 
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uma das mulheres que me recebera às margens do Santiago, apressadamente 

comentou que a esposa de seu irmão, Paola, sentia as dores do parto. A criança 

nascerá agora. Ai, meu Deus, a criança nascerá agora. Queres ir comigo? Eu 

passarei a noite lá, vem comigo! Estaremos todas as mulheres reunidas, o 

bebezinho nascerá! 

Nia sentia sono e perguntava a todo o momento qual meu horário para dormir. 

Eu não sabia se passaria a noite entre as mulheres ou se me recolheria. Doña 

Neura aconselhou que eu me acostase. Foram longas horas de viagem: primeiro 

sete horas de Quito até Esmeraldas, depois quase cinco horas até Timbiré, quarenta 

minutos até Selva Alegre e, por fim, uma hora de lancha até Playa de Oro. Afora a 

ansiedade de chegar, eu estava muito cansada. O calor da região, associado à 

sensação de umidade (que chega a 90%, quase todos os dias do ano) fizeram com 

que eu abandonasse a ideia de assistir ao parto. Além disso, ponderei que, apesar 

do convite de Rocío, cunhada da parturiente, precisava que os mais velhos 

aprovassem minha estadia, o que até então ainda era incerto. Naquele dia, lembro 

bem, era noite de lua cheia e toda a comunidade estava iluminada. 

Caminhei com Nia até as cabanas e atirei minha pesada bagagem assim que 

entrei no quarto. O banho frio amenizava o calor, ainda que a cama, sob o 

mosquiteiro, parecesse muito desconfortável. Era cedo e, mesmo cansada, não 

conseguia dormir. Com todas as luzes apagadas, o quarto se mantinha claro, porque 

a lua enchia o horizonte de luz. Os ruídos de insetos eram muitos, mas havia uma 

calmaria generalizada. Pensei sobre a aceitação dos anciãos e concluí resignada 

que, caso mostrassem alguma resistência, voltaria. Não há qualquer possibilidade 

de seguir com uma pesquisa à revelia dos interlocutores, pensei. Com toda a rede 

que criei em Quito, especialmente com o movimento social negro, considerei 

pesquisar os imigrantes esmeraldeños que ali vivem, sob condições débeis, 

constantemente alvo de suspeitas, a exemplo do evento no Parque La Carolina. 

Olhei para Nia e ela já dormia, imaginei. Vi um vaga-lume dentro do mosquiteiro. 

- Um vagalume, disse surpresa, em tom baixo. Nia me olhou bem desperta e 

perguntou: - Que es?  

- Yo llamo eso insecto de ‘vagalume’ o ‘pirilampo’.  
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- Hay tucos en tu pueblo? Como tu pueblo llama eso bichito?  
 
- em Brasil es vagalume o puede ser pirilampo también. Y aquí? 
 
- Eso es tuco, llamamos de tuco. Oye, aún tienes mucho que 
aprender con mi pueblo. Ni siquiera sabes el nombre de eso bichito! 
 
- Si, tienes razón. 

 

Dormi com a sentença de Nia ecoando, ao mesmo tempo que lembrava que 

eles ‘não precisam de pesquisadores para explicar o que já sabem’. Eu realmente 

tinha muito a aprender. 

Já era manhã quando acordei. Dirigi-me ao comedero, junto com Nia. 

Encontrei Rocío que dizia-me feliz: “Nasceu! É uma menina linda! Nasceu com 

saúde! Todas nós estamos lá, venha conosco, hoje é festa. E tu trouxeste sorte para 

essa criança”. Peguei a câmera e saí em direção à casa de Paola, que ainda não 

conhecia. Antes, porém, estive no pequeno comércio, em frente à praça, para 

comprar uns pañales para presentear o bebê. A casa de Paola, como a maioria das 

residências, especialmente se mais próximas à margem do Río, são construídas em 

dois pisos, sendo o primeiro, acima, reservado à moradia. A música se ouvia de 

longe. Era reggaetón e soava muito alto. As conversas masculinas também 

competiam com o volume da música. Subi a pequena escada de madeira e vi que 

pelo menos uns doze homens se aglomeravam na sala. Não havia mulheres ali. 

Falavam alto, sorriam, bebiam. Logo entendi que o pai da criança, Domingos, 

oferecia aos amigos as bebidas: uy, estamos chupando por la niña, dizia, para logo 

me interpelar: oye, sé que no eres de aqui, de ese pueblito, pero, con su llegada mi 

hija nasció bien, con salud y eso es ló que importa. Acenei positivamente, 

cumprimentando Domingos pela filha, ainda sem nome. Ofereciam-me cerveja, ao 

que recusava. Preferi ficar sentada na cozinha, lugar onde as mulheres se 

concentravam, enquanto os homens ocupavam a pequena sala. Rocío disse-me, 

adelante, mujer!, fazendo menção para que eu entrasse no quarto para visitar a 

recém-nascida. No quarto fechado, ao lado da barulhenta sala, Paola repousava 

tranquila. Somente alguns dias depois entenderia que o quarto, tão abafado e 

escuro, fazia parte de uma série de prescrições. A parteira Doña Edita, como ela 
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gosta de mencionar, a mais respeitada de toda região, e responsável pelo 

acompanhamento da gestação de Paola, me ensinava nessa ocasião a respeito dos 

cuidados após o parto: a atenção deve centrada no ventre da mulher, para que se 

recupere tiene que cuidarse en la casa, para no dar a luz. Es peligroso si entra aire. 

No puede entrar aire. No, no puede entrarle aire, no puede hablar duro, porque le 

puede entrar aire y salir por la boca.  

Paola se ergueu e, assim que entrei, proferiu algumas frases em 

agradecimento. Ainda não tinha compreendido que minha chegada fora associada 

ao bom parto. O quarto logo se encheu de outras crianças, filhos e filhas de Paola, 

mas também vizinhos curiosos que, como eu, tinham a oportunidade de ver a 

recém-nascida. Paola falava baixo, quase sussurrando, que o parto fora na 

madrugada, que a criança ‘veio ao mundo’ com tranquilidade.  

La que pone la mano se compromete36, me ensinou Rocío ao explicar essa 

relação entre a parteira e a mulher embarazada. Doña Edita, aos 87 anos, passara a 

noite com Paola, garantindo que a criança e a parturiente estivessem protegidas. 

Enquanto estávamos no quarto, Doña Edita explicava que en el parto hay que 

tocarle la barriga para ver si esta derecho el niño. A cada dolor el niño va virando la 

cabeza y cuando ya es definitivo, que la cabeza está fija del todo, ya va a nacer. 

Assim sucedeu com Paola: a criança já estava preparada para o nascimento. Ainda 

no quarto, Doña Edita aconselhava a mãe a cuidar dos seus filhos, ajeitava a cabeça 

da criança enquanto mamava, recitava umas orações em voz baixa, como se fosse 

um canto. Não atrevi a perguntar nada, são os segredos das comadronas, as 

parteiras. Ainda que a gravidez de Paola tivesse o acompanhamento irrestrito de 

Doña Edita, a médica obstetra, residente de Playa de Oro, também assessorava a 

mãe, embora todo o protagonismo fosse da parteira. Essa é a condição dos 

tratamentos médicos levados a cabo na comunidade: nada suplanta o conhecimento 

dos mais velhos, ou melhor, o conhecimento ancestral tem seus préstimos, ainda 

que, no discurso corriqueiro, Doña Edita reclame mais valorização da sua 

																																																								
36  O livro Las parteras afroecuatorianas del Norte de Esmeraldas toman la palabra: 

tradiciones, memoria, visiones y propuestas para un ‘buen nacer’ (2011) traz uma recompilação dos 
saberes das parteiras. A frase dita por Rocío “La que pone la mano se compromete” também aparece 
nas narrativas de outras parteiras dessa região esmeraldeña, conforme indica o livro. Trata-se do 
compromisso que a parteira assume em ajudar durante toda a gestação, mas também no pós-parto.  
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experiência: los más jóvenes no aceptan mis consejos... Durante o parto, não havia 

nenhum enfermeiro ou obstetra, mas mulheres playadoreñas que auxiliavam a ação 

da comadrona. A participação de tais profissionais é facultativa, mas a atuação da 

parteira no momento do alumbramiento é imprescindível, bem como a atuação das 

mulheres da comunidade nas ações pós-parto. 

 

 

 

Imagem 9: Paola, com a filha recém-nascida; Imagem 10: Carmen Ayoví, promotora de saúde 
de Playa de Oro, preparando-se para pesar a criança; Imagem 11: Rocío, a madrinha, com ajuda da 

parteira, prepara o primeiro banho da recém-nascida. 

 



	
	
	

82	

Tome la niña en sus manos, me dizia Paola. Acolhi a pequena sem saber 

como segurá-la. Doña Edita ensinava como firmá-la entre as mãos para que não 

machucasse o corpo ainda não chumbado do bebê, que tão logo após o nascimento 

já recebera uma fita vermelha no pulso, para afastar todo mal de ojo. A porta do 

quarto se encheu de mulheres, enquanto os homens ouviam, a full, reggaetón. 

Acabara de chegar Carmen Ayoví, promotora de saúde da comunidade, responsável 

pelas anotações sobre o peso da criança. Acenaram para que eu levasse a recém-

nascida para fora do quarto para que ela fosse pesada. Ao sair, ouço os homens 

brindando a chegada do bebê. E diziam: é um bom sinal. De fato, as horas que 

antecedem o alumbramiento são decisivas para a mulher e para a criança. A parteira 

cumpre diversas prescrições com a finalidade de assegurar que nada, nem mesmo 

um objeto na casa da parturiente, irá reter a saída da criança. Assim, explicava Doña 

Edita, se faz um exame de toda a casa, para que nada esteja travado, fechado e, 

dessa forma, impeça a mãe de alumbrar seu filho. Tal como os objetos podem reter 

a criança na barriga, algumas pessoas também possuem essa capacidade. O livro 

Las parteras afroecuatorianas del Norte de Esmeraldas toman la palabra: 

tradiciones, memoria, visiones y propuestas para un ‘buen nacer’ (2011), editado 

pelo CECOMET, aduz a esses problemas: 

Asimismo si una persona que tiene mala espalda sube a la casa 
donde está una mujer en los ajetreos de parir, el parto se detiene y si 
la partera no se da cuenta y la hace bajar de la casa, la mujer que 
está pariendo se puede morir trancada. Por eso cuando una mujer 
sabe que tiene mala espalda tiene que curar a la paridora con un 
poco de saliva y bajarse de la casa para que no se presente ningún 
enredo con el parto. (p. 45) 

 

Ainda que não tenha me dirigido à casa de Paola antes do parto, minha 

chegada à comunidade foi pressagiada como um indício de que algo bom 

aconteceu, eu teria, portanto, uma buena espalda, como confidenciaram algumas 

mulheres na cozinha, enquanto o primeiro banho da recém-nascida era preparado. 

Mesmo que eu não estivesse entendendo boa parte dos acomodos, expressão local 

que designa os procedimentos para um bom alumbramiento (incluindo ações pós-

parto), o que estava diante de mim era um esforço coletivo para saudar a mais nova 

criança de Playa de Oro, esforço que não fora construído desde um discurso, mas 
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sobre uma experiência vivida, na qual os playadoreños estavam engajados em ação. 

Restava a mim, portanto, tomar essas ações como expressões contundentes da 

experiência37.  

 

Imagem 12: A parteira, Doña Edita, com a recém-nascida. Acima, à direita, as tesouras utilizadas no 
parto. Abaixo, Doña Edita limpa e guarda seus instrumentos de trabalho. 

 

Como parte desses acomodos, o primeiro banho seria dado pela madrinha, 

Rocío, irmã do pai da criança. Enquanto esquentava a água, a pequena cozinha 

comportava as visitas femininas. Perguntei à parteira sobre os acomodos. São 

muitos. Rocío já colocava a recém-nascida na água, ao passo que Doña Edita 

averiguava em suas mãos se a temperatura do banho estava adequada. Disse-me, 

em um espanhol muito ligeiro, que quando a criança está na barriga da mãe em uma 

posição que não é a certa, há que se levar a grávida para o Río, colocá-la em um 

lugar confortável, não muito fundo, mas que tenha correnteza. A água do Río 
																																																								

37  Bruner (1986, p. 29) ressalta, ao final da Introdução do livro The Anthropology of 
Experience, que a realidade transforma a experiência em expressão, o que corrobora a noção do 
autor de que é através da performance de uma expressão que nós (re)criamos, (re)vivemos; ou 
ainda, colocamos a experiência em circulação. Tomo essa noção para refletir sobre os processos 
comunicativos agentivos em Playa de Oro, que reúnem a experiência de vários sujeitos.  
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lembrará a criança que a mãe faz parte de um mundo semelhante ao dela e que ela 

poderá, finalmente, se acomodar para aceder a esse mundo da mãe, sem 

sofrimento. O Río Santiago ajuda nos ‘acomodos’ da posição da criança, assim 

como ajuda a acomodar-nos por toda a vida. Ainda que não estivesse gravando 

nossa conversa, a parteira ensinava sobre os muitos acomodos, para além do parto, 

que os comuneros de Playa de Oro agenciam para um ‘buen vivir’. Tais acômodos, 

os agenciamentos, estarão entremeados em todos os capítulos seguintes.  

  A criança estava pronta, sob os cuidados das mulheres da comunidade, 

especialmente de Rocío, da mãe do esposo de Paola e da parteira. Paola não 

participou de nenhum desses procedimentos, se manteve no quarto fechado 

enquanto as mulheres (algumas não eram da família) e os filhos maiores de Paola 

preparavam a comida da parturiente.  

Agora, depois do parto, todos os cuidados eram com a cura do umbigo, feita 

pela parteira. Ya estos días voy yendo por esto, por el ombligo. Hasta que no caiga 

el ombligo se va a quedar conmigo. Cuando ya cayó el ombligo, ahora si a la mamá 

le entrego vida buena, diz Doña Edita. A limpeza do umbigo será rotina constante da 

comadrona, por pelo menos dez dias consecutivos ou até que caia. Há inúmeros 

segredos que permeiam essa cura, como a feitura de ombligadas, preparo de ervas 

específicas para que a criança se mantenha forte, saudável e seja trabalhadora. 

Ainda, no livro sobre as parteiras afro-equatorianas que citei acima, há outros 

preparos da ombligada, feitos sob pedido dos pais, que podem ser com ouro e prata; 

ou com manteiga de animais, de modo que a criança adquira suas características. 

Porém, a ombligada é mantida em sigilo pelos pais e pela parteira, que não revela 

as propriedades desejadas pelos pais para a criança recém-nascida. Assim fora com 

o bebê de Paola: enquanto Doña Edita limpava o umbigo, as mulheres se 

mantinham afastadas para, logo em seguida, se reunirem novamente na colocação 

da criança na batea, pequena bacia feita de madeira, muito semelhante às usadas 

para lavar roupas, objeto que não pode prescindir ao nascimento de um bebê, feitas 

especialmente para acolhê-lo. São nas bateas que as mães acomodam as crianças 

para dormir. Além disso, garantem que o recém-nascido esteja seguro, pois 

normalmente as visitas segurarão o bebê sobre a batea para evitar quedas.  
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Dessa forma, logo após mamar, a criança já é imediatamente transferida para 

o berço de madeira, para que se acostume a não ficar apenas no colo e, quando for 

o momento, passe a dormir no chão. No caso de Paola, a batea foi herdada de seus 

pais, que mantiveram todos os seus filhos recolhidos nessa estrutura de madeira. 

Ainda nesse mesmo dia, pouco antes de recolher a criança na batea, a parteira a 

envolveu com alguns panos e amarrou, ao longo do corpo da recém-nascida, uma 

faixa para imobilizá-la. Trata-se de chumbar o bebê, procedimento que visa garantir 

um sono tranquilo, além de condicionar o corpo para que cresça forte e vigoroso. 

Após alguns dias do chumbamento, alguém responsável pela criança (que pode ser 

o irmão ou irmã mais velhos, que se tornarão papá ou mamá chiquitos, 

respectivamente) já poderá levá-la para conhecer a comunidade e o Río: são os ritos 

para apresentar o lugar onde a criança crescerá. Além disso, como reforça a 

parteira, é a vez de a natureza saudar o mais novo membro de Playa de Oro. 

Eram muitas as precauções com a criança e a parturiente. Já era quase meio-

dia e a música soava mais forte que nunca, num descompasso com o resguardo ao 

qual a mãe fora submetida. Desci da casa de Paola, acompanhando Doña Edita 

que, depois de quase dezoito horas, descansaria. Saímos as duas caminhando por 

Playa de Oro, enquanto o sol já se escondia para cair de novo uma tempestade. 

Doña Edita para em frente a sua casa e antes de nos despedirmos, comenta: - já viu 

as pepas [sementes] do cacau? Digo que não. - Cada mulher é como as pepas do 

cacau. Quando nascemos, Deus já sabe quantos filhos teremos. Concordo, ao 

imediatamente relembrar que Juan García já escrevera sobre um dito 

afroequatoriano: cuando una criatura cae al vientre es porque destino trae. Doña 

Edita se recolheu para acender velas a Santa Mercedes e agradecer mais um 

alumbramiento bem sucedido: desde que hace que estoy acompañando, ninguna 

criatura se ha muerto, pontua orgulhosa, para em seguida dizer que cumpriu parte 

de suas obrigações. - Os acomodos estão feitos. Os da criança e os seus. 
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Imagem 13: Paola, semanas depois do parto, com a pequena Victória. À esquerda, a batea 
onde a criança é acomodada.  

 

Todo esse preâmbulo não é somente parte de um ditame metodológico para 

explicitar os caminhos de inserção etnográfica, mas uma das formas contundentes 

de exibir os delineamentos agentivos nas decisões e escolhas dos playadoreños. 

Faço uma analogia a essa ‘política do lugar’ de Playa de Oro ao que Walter Mignolo 

(1998) nomeou de “enacción”. Trata-se de considerar que o conhecimento é 

produzido em todas as esferas sociais, “por lo tanto, no se trata ya de pensar 

“teorías” que nos ayuden a comprender la “realidad”, sino encontrar la teoría “en” la 

realidad” (p. 01). No caso de Playa de Oro, há um corpo teórico que versa, 

sobretudo, em relação à gestão do ambiente e da comunidade, concebido desde 

outros princípios que radicalmente se diferem dos que expus na primeira parte 

desse capítulo, com a única finalidade de montar algum entendimento possível 
acerca do lugar. A minha busca por uma inteligibilidade é confrontada por novas 

formas de remontar a história local, especialmente centrada na possibilidade de 

agenciar escolhas. Esse pensamento fronteiriço, ainda seguindo Mignolo (2011), se 

refere a um potencial de pensamento que surge desde a subalternidade colonial. 

Ora, os bosques de Playa de Oro, hoje reserva de preservação estatal, são – antes 



	
	
	

87	

de um discurso macro-estratégico de conservação – entes que dialogam com a 

sociocosmologia dos playadoreños: é desse bosque que provém a madeira das 

bateas, a manteiga dos animais que fortificarão o pequeno comunero, as ervas 

utilizadas para a ombligada e, mais ainda, é lugar por excelência de embates pela 

autonomia da comunidade, liderados pelos mayores. Todo o objetivo desse capítulo 

reside, primeiro, na feitura de um ensaio para o desenvolvimento (ou melhor, de uma 

exposição) de uma teoria fronteiriça, entrelaçada com muitos desenhos e distintos 

agentes, mas que faz brotar, como prevê a epígrafe desse capítulo, a agência dos 

playadoreños. 

Para finalizar essa seção, conforme indiquei no início desse capítulo, a minha 

entrada em campo, um tanto ruidosa, fora avaliada – inicialmente – por alguns 

anciãos e jovens da Comuna como algo desnecessário, o que me parece apontar 

para protocolos diligentes essenciais para garantir a autonomia do território e 

rechaçar qualquer tentativa de sujeição às escolhas alheias aos desígnios da 

comunidade. Até mesmo o parentesco ‘sugerido’ por Juan García, que eu poderia 

ser uma afilhada, antes de ser um embuste, já me indicava que para aceder à Playa 

de Oro há que se informar uma rede de confiança, ser aparentada por alguém, o que 

para uma pesquisadora estrangeira é quase irrealizável. Por uma ventura, esse 

provável parentesco com Juan García, que logo se desfez, cedeu lugar a uma trama 

de relações na qual eu estava, finalmente, acomodada. Sugeriria então que, apesar 

das instâncias decisórias não-formais serem comandadas em princípio pelos 

homens, é na esfera íntima de um nascimento, agenciado sobretudo pelas 

mulheres, que minha presença é consentida. Quero dizer que o parto e também a 

rejeição imediata na piragua revelam instâncias de decisão coletivas que exigem, a 

priori, um conhecimento ou uma leitura de indícios. Fui apontada pelas mulheres 

como uma pessoa com buena espalda, o que consiste em não impedir o nascimento 

da criança. Pergunto-me agora: e se eu fosse diagnosticada com mala espalda e – 

portanto – se minha chegada fosse associada a um alumbramiento mal sucedido? 

Talvez o meu destino na Comuna e a história do natimorto estivessem mais uma vez 

entrelaçados.  

***  
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 É assim que inicio toda a trajetória de pesquisa na Comuna Playa de Oro. 

Durante quase três anos viajei ao Equador para aportar na Comuna santiaguera. 

Nesse tempo, fui acolhida por muitas pessoas que generosamente compartilharam 

suas muitas histórias e me ensinaram parte dessa sabedoria playadoreña que se 

traduz na liberdade irrestrita. Durante meu trabalho de campo, estive especialmente 

entre as mulheres e as crianças, embora os homens também tenham colaborado em 

muitas ocasiões.  

Doña Neura, a proprietária do comedero, hoje com mais de 55 anos, casada 

com Don Santiago, que não é playadoreño, foi uma das primeiras a me dar guarida. 

Foi através dela que tive um contato mais íntimo com a parteira, sua mãe, Doña 

Edita, hoje com noventa anos. Também foi através de Doña Neura que conheci 

Fernanda, sua filha. Fernanda me acompanhou em muitas entrevistas e na visita à 

mina à céu aberto do Monte Padre Santo (ver capítulo 4). Fernanda tem dois filhos, 

tem pouco mais de 30 anos, e por muitos anos morou em Esmeraldas. Na minha 

última estadia na Comuna se preparava para uma cirurgia de hérnia que seria 

realizada meses depois. Fernanda, por sua vez, me apresentou a Rocío, casada 

com Marco (padrinho e tio de Fernanda, irmão de Doña Neura), mãe de cinco filhos, 

sendo que quatro moram com ela na Comuna, enquanto a mais velha, Edita (nome 

em homenagem à avó paterna), vive em Esmeraldas. Rocío possui um pequeno 

comércio na Comuna, inaugurado depois que Marco sofreu um acidente e não pode 

mais trabalhar na finca da família. Rocío e Fernanda são centrais nesta pesquisa, 

pois é através delas que acedo a outras esferas comunitárias. 

Marco me apresentou a Don José, seu irmão, casado com Doña Ramona, 

que tem 55 anos e é natural de Wimbí, comunidade próxima a Playa de Oro. Será 

Doña Ramona uma das responsáveis por me explicar os desvelos com o território 

playadoreño e também sobre a sucessão da terra. Carmem Ayoví, também, foi uma 

das responsáveis por me ensinar os cuidados com a Comuna. Carmem é agente de 

saúde, foi por muitos anos parte dos cargos diretivos da Casa Comunal e é irmã de 

Manoel Ayoví e Grixon Ayoví, atuais lideranças em Playa de Oro. O primeiro é 

exímio marimbista e notável construtor de instrumentos musicais. Carmem é filha do 

curandeiro Don Manoel Ayoví e uma das melhores cantoras de arrullos de todo Río 

Santiago.  
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Carmem Ayoví me indicou Carmen Arroyo, irmã de Rocío, para me ensinar as 

músicas dos chigualos, alabados e arrullos. Carmem é casada com Jorge, construtor 

de Playa de Oro e um dos rencarregados por transformar as casas de madeira em 

casas de alvenaria, mais seguras em caso de enchente. Na época da pesquisa 

Carmem queria abrir um salão de beleza na Comuna, porém - enquanto não reunia 

o dinheiro necessário para esse projeto - mantinha o cargo na Junta Parroquial.  

Clemente, cabildo de Playa de Oro durante quase toda a pesquisa, é filho de 

Don David Ayoví, este que é um dos maiores guardiões da memória de luta da 

Comuna e hoje uma forte liderança religiosa dos cristianos. Clemente é irmão de 

Dumar, o qual, assim como pai, também é uma liderança religiosa dos cristianos, 

além de ter sido o presidente da Junta Parroquial por quase todo o período em que 

estive em campo.  Don David, pai das duas jovens lideranças, é neto de uma pessoa 

proveniente da Jamaica, Ricardo Taylor; e mestre quando os assuntos são os 

diversos seres que integram o território playadoreño. Don David foi meu grande 

professor. 

***  

No próximo capítulo me deterei sobre as narrativas a respeito do Río 

Santiago, sobre a terra e sobre os diversos seres que habitam mundos no mundo 

playadoreño. Toda essa vida, nas águas e na terra, está em constante movimento e 

reflete a experiência de vida dessa Comuna – tudo está combinado na mesma 

paisagem, ainda que haja diversas camadas, algumas mais ou menos cógnitas. 

Serão esses movimentos o mote do item seguinte, os quais referem sobre a 

amálgama de mundos que compõe Playa de Oro.  
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o Río, as casas, a floresta, os animais: Playa de Oro 
desenho de Diomar, 07 anos 
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Salud. Y sigamos. Corre el río, fertilizando los campos. La tierra 
parece más hermosa; los árboles, la gente y hasta los animales se 
ponen más hermosos al paso de las águas. No se ponen más bellas 
las poblaciones, las calles, las familias, las casas, cuando crescen 
las niñas? No ves, de veras, la semejanza que hay entre un río en 
sus comienzos y una mujer en su infancia? Todo se hace más bonito 
con la niña y el río. 
 
El último Río 
Do escritor afro-esmeraldeño, Nelson Estupiñan Bass 

 
 

 
Una selva, a lo lejos, 
casi es imaginaria, 
algo como el paisaje que ejercitan 
las nubes en el cielo. 
Al ojo y de passada 
uno tan sólo sabe 
que, todo para arriba, los árboles son buenos, 
y así nomás un matapalo es sombra 
y los laureles blanquecinos cuelgan, 
como fosforescencias 
de las plácidas lunas del recuerdo. 
[...] 
 
Poema Derribado 
do poeta afro-esmeraldeño, Antonio Preciado 
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Capítulo 2 

Cuando ríos y florestas florecen38 
 

 Com o sol à pino, talvez anunciando a severa tempestade que iniciaria tão 

logo o sol desaparecesse, um grupo de crianças atravessa o estreito caminho que 

passava pela minha cabana. – Donde van? Pergunto ansiosa, talvez porque todas 

as conversas marcadas para essa tarde quente foram desmarcadas. – Pescar, pues! 

Respondem com rapidez, como se o tempo seco as demandasse uma pressa. Ainda 

que ligeiros, ficaram na porta da cabana me convencendo que deveria acompanhá-

los. Sem muita insistência, aderi. Já éramos dez. Partimos para a praia, um estirão 

de pedras que margeia o Santiago, próximo ao núcleo de casas da Avenida 

Malecón. No caminho, una iguana tan verdita. Apontaram-me as crianças. – Mira, 

mira! Eu não via nada. – En el palo! E, para mim, no amontoado verde da floresta, 

todas as árvores eram semelhantes. Ficaram ali as crianças, com anzóis nas mãos, 

tentando decifrar para mim as diferenças das árvores, com alguma perplexidade em 

constatar que meu olho não enxergava a iguana, tan verdita, que sobressaía no 

verdor da paisagem. 

 Nesse capítulo discutirei a forte relação dos playadoreños com a terra e com 

as águas do Río Santiago. Ainda nessa seção, buscarei pontuar as atividades 

agrícolas e de pesca, bem como os regimes ecológicos locais que norteiam as 

																																																								
38 O título desse capítulo é inspirado no romance Cuando los guayacanes florecían, do 

escritor afro-esmeraldeño, Nelson Estupiñan Bass. 
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práticas de manejo e uso dos recursos naturais. O enredo que interligará esses 

temas, portanto, é a experiência de vida dos playadoreños e seu potencial 

epistêmico que inegavelmente atestam um engajamento ativo na paisagem. 

 Esboçar, nesse capítulo, duas esferas da vida social – o bosque (a floresta) e 

o Río – alude aos espaços que guarnecem Playa de Oro. Essa minha tentativa não 

se esgotará aos aspectos biofísicos desses espaços, mas aos diversos domínios 

que se amalgamam. Escobar (2010, p. 136) cita um termo cunhado por Eduardo 

Restrepo, gramática do entorno, para referir-se a esses modelos locais da natureza, 

os quais poderiam ser estudados como ‘um sistema de linguagem’. Tomando essa 

concepção proposta por Escobar, creio que meu impulso para discorrer sobre esses 

diferentes domínios – floresta e rio –, contudo, não está baseado no escrutínio de 

uma sintaxe, mas na compreensão desses modos de habitar o mundo, em seus 

múltiplos aspectos – um empreendimento que busca inferir sobre o ser-no-mundo. 

 Antes de seguir com a etnografia desses dois ‘entes’, gostaria de pontuar a 

perspectiva epistemológica que norteia minhas escolhas descritivas. Talvez meu 

interesse no detalhamento da relação dos playadoreños com esse entorno derive-se 

de uma inquietação com o que Wagner (2010, p. 205) nomeou de uma ‘alegoria do 

homem’, tendo em vista que a antropologia tornou-se dependente do paradigma 

homem versus natureza, reproduzindo, ordinariamente, essa clássica divisão nas 

descrições sobre cosmologias não-ocidentais. Uma das consequências dessa 

separação é o contraste axiomático com a ‘natureza’: 

[...] compreendida como um fonte e manancial de energia e 
substância a priori, situada no interior do indivíduo (ao modo de um 
“id” ou força libidinal) tanto quanto fora dele. A consecução da 
“humanidade” é compreendida como o refinamento e a aplicação 
desse “dado” supremo, mediante a criação da ordem, a fim de 
produzir os fenômenos da personalidade “moderada” e da ação 
cultural “artificial” (Wagner, 2010, p. 206). 

 A crítica de Roy Wagner coaduna-se à de outros autores que se questionam 

sobre o dualismo natureza-cultura. Descola e Pálsson (2001, p. 12-13) referem que, 

invariavelmente, as diferentes escolas da antropologia destaca(va)m aspectos 

particulares dessa dicotomia, expressos na máxima “a natureza conforma a cultura, 

a cultura impõe significado à natureza”. De toda forma, prevalecia a concepção 
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universalista da natureza e, portanto, tal divisão ontológica inibia uma compreensão 

verdadeiramente ecológica. Isto posto, a natureza, nesses termos duais, comporta 

dimensões congênitas e inerentes, as quais forjam o que reconheceríamos como 

nossa “cultura ‘oficial’ e cotidiana” (Wagner, 2010, p. 221) e vice-versa. Em outros 

termos, trata-se da invenção do “natural” como tal para ratificar a separação entre o 

que concebemos como da ordem do natural e da ordem da cultura “e o fundamento 

lógico que se apoia nessa distinção” (idem, p. 222).  

 De fato, como pondera Descola (2013, p. 04), por mais de um século a 

antropologia se definiu como a disciplina das mediações, seja do binômio natureza-

cultura, seja da oposição mente-corpo. Essas dualidades do mundo – regularidades 

materiais universais e sistemas particulares de valor – tornaram-se a “dimensão 

constitutiva do objeto da disciplina”, de tal forma que até hoje o reducionismo 

naturalista e o idealismo semiológico, conforme nomeação de Descola, continuam 

vivos e continuam a compor “dois polos de um continuum epistemológico ao longo 

do qual todos que se esforçam em compreender as relações entre humanos e não-

humanos devem estar posicionados” (idem, p. 27, tradução nossa), ainda que haja 

um reconhecimento que a objetificação da natureza é tão ineficaz quanto a 

objetificação da cultura (Wagner, 2010, p. 222). 

 Quero trazer mais elementos para explicitar esse caminho epistemológico que 

persigo. Ou melhor, quero expor algumas das reflexões sobre o tema da grande 

divisão natureza-cultura para tentar escapar das armadilhas incrustadas nesse 

padrão dualista. Essa exposição não resulta de uma ‘retórica da moda’ (Descola e 

Pálsson, 2001, p. 17), mas da necessidade de pensar a experiência do trabalho de 

campo entre os playadoreños para os quais essa distinção dual não faz sentido. 

Essa acepção cosmológica, sobre a qual me deterei em seguida, escapa de uma 

compartimentação: humanos, animais, plantas e outros existentes compartilham 

mundos dentro de um mesmo mundo, coexistente e não antagônico. Disso decorre 

que estabelecer divisões ontológicas fere os princípios que orientam os regimes de 

vida em Playa de Oro.   

 Viveiros de Castro (2002, p. 348), em pesquisas entre coletivos ameríndios, 

apontou para a suspeição sobre a partição ontológica que alimentou a disciplina. O 
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que o antropólogo infere é que o deslocamento automático dessa condição dual 

para outros domínios não-ocidentais é contraproducente porque no pensamento 

ameríndio, por exemplo, as categorias ‘natureza’ e ‘cultura’ não possuem o mesmo 

conteúdo, como também não possuem o mesmo estatuto. Assim, há que se 

viabilizar uma crítica sistemática: 

Tal crítica, no caso presente, exige a dissociação e redistribuição dos 
predicados subsumidos nas duas séries pragmáticas que 
tradicionalmente se opõem sob os rótulos de Natureza e Cultura: 
universal e particular, objetivo e subjetivo, físico e moral, fato e valor, 
dado e construído, necessidade e espontaneidade, imanência e 
transcendência, corpo e espírito, animalidade e humanidade, e 
outros tantos. Esse reembaralhamento das cartas conceituais leva-
me a sugerir o termo multinaturalismo para assinalar um dos traços 
contrastivos do pensamento ameríndio em relação às cosmologias 
‘multiculturalistas’ modernas (idem, p. 348). 

 

 O que Viveiros de Castro propõe é “recombinar, portanto, para em seguida 

dessubstancializar” (2002, p. 349). No que consiste, então, essa crítica? No caso de 

etnografias amazônicas, Viveiros de Castro chama atenção para as concepções 

indígenas que caracterizam configurações relacionais, pontos de vista. Nesse 

sentido, na operação com tais perspectivas móveis, seria mais fecundo “perspectivar 

nossos contrastes” (2002, p. 350) a investir em considerações mais verbais que 

conceituais. 

 A proposta metodológica não parece simples. Na circunstância da ontologia 

amazônica da predação, contexto que inspira as inversões de perspectivas que 

rompem com a partição clássica, de que fala Viveiros de Castro, a proposição 

multinaturalista parece evidente na medida em que a humanidade, no pensamento 

indígena, tende a ser um referencial comum, ao contrário do que ocidentalmente 

pressupúnhamos como o elemento unificador: a natureza. Mas, efetivamente, o que 

podemos inferir em nossas etnografias, nesse caso, entre os playadoreños, ao 

repensar (ou mesmo considerar a existência) dogmas da disciplina? Como, 

efetivamente, escapar dos embustes da grande divisão? 

 Começo pela segunda interrogação. Descola (2013) fornece algumas pistas 

para um caminho da mediação entre domínios duais. Em todo caso, alerta Descola, 

a desvantagem de dispor o problema em termos de uma extrema oposição reside na 
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exclusão de estados intermediários, os quais nomeia de ‘formas diferentes de 

conciliação’ (2013, p. 29). O que o autor sugere é que pode-se tentar seguir pelo 

caminho estreito, ainda que a forma mais fácil seja pender para um dos extremos. 

Antes, porém, adverte que a antropologia deve anuir-se de sua tarefa que é, 

sobremaneira, entender como as pessoas que não compartilham nossa cosmologia 

podem inventar realidades distintas da nossa, cuja criatividade envolvida nunca deve 

ser medida a partir de nossas próprias realizações (2013, p. 30). O desafio, portanto, 

reside no exercício de desconstruir a presunção de que nossa cosmologia é um fato 

universal da experiência humana.  

 Outra querela é prescindir de uma avaliação que pressuponha a ‘natureza’ 

como um domínio totalmente separado da vida social, um domínio que os humanos 

devem entender e controlar (Descola, 2013, p. 81). A proposição, nesse sentido, é 

romper com noções ocidentais universalizantes, ao dispor o problema em um quadro 

mais geral, de modo que isso “permita o exame das diferentes concepções da 

dimensão biológica dos humanos e as relações com o meio físico, as quais têm se 

desenvolvido em vários lugares no curso da história” (idem, p. 83, tradução nossa). 

Não se esgota aí: Descola complementa que o estudo dos usos e representações do 

corpo e do ambiente não podem prefigurar um fim em si mesmo, mas um meio 

privilegiado de acesso à inteligibilidade de várias estruturas, as quais organizam 

relações entre humanos e não-humanos (2013, p. 85).  

 Em suma, o que está em jogo para esse conjunto de autores é, tomando 

emprestada a expressão de Descola (2013, p. 86), entender a ‘natureza do ser 

humano’, o que implica em reformular aparatos e ferramentas analíticas capazes de 

lidar com as relações entre diversos coletivos. Mas, concretamente, como costurar 

essa alternativa epistemológica na etnografia? Ou, para retornar à questão 

postulada anteriormente, no que essa adesão (ou esforço) pode nos ajudar a inferir 

sobre o trabalho de campo entre os playadoreños? 

 Como esboçado no capítulo 1, algumas das etnografias disponíveis sobre o 

Pacífico equatoriano apresentam os aspectos físicos da região como fatores 

preponderantes que ‘plasmam’ o comportamento das comunidades negras 

esmeraldeñas, sob as asserções da Ecologia Cultural. Norman Whitten Jr., no livro 
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Pioneros Negros (1992), ademais de trazer informações notáveis sobre o que 

nomeia de cultura afro-latino-americana do Equador e da Colômbia, reforça que tais 

grupos organizam-se socialmente em resposta às limitações ambientais e aos 

padrões culturais, os quais também se adaptam a esse litoral chuvoso. O 

antropólogo parte do princípio que há um enfrentamiento humano continuo al medio 

ambiente (1992, p. 02), cuja síntese expressa-se em estratégias adaptativas, as 

quais referem à supervivencia de una población en un medio ambiente (idem, p. 05). 

   Para contrastar as perspectivas aqui postas, particularmente centradas na 

adaptação, retomo – brevemente – a avaliação de Descola sobre o paradigma da 

Ecologia Cultural, o qual tem como principal representante Roy Rappaport39. Este 

autor, analisa Descola, entende a adaptação a partir de dois vieses: explicação pela 

causa formal e explicação pela causa final. Em ambas prevalece o que Descola 

denomina de oscilação entre argumentos teleológicos e reivindicações tautológicas 

(2013, p. 44), embaraço semelhante ao funcionalismo malinowskiano, tendo em 

vista que “a caracterização da necessidade aparece, contra toda lógica, como uma 

justificação funcional a posteriori da resposta que eles provocam, a natureza da 

causa sendo pressuposta pela definição do efeito” (2013, p. 43, tradução nossa). 

 O debate é extenso e não prefigura o objetivo desse capítulo, qual seja, pôr 

em relevo os regimes ecológicos locais que atestam, antes de uma adaptação com o 

meio, uma relação permanente e mutuamente constitutiva dos playadoreños com o 

meio ambiente (Ingold, 2011a). Expus, embora concisamente, as discussões que 

têm movimentado o debate antropológico para situar meus esforços (e, claro, meus 

interesses) dentro desse panorama. Trazer esse debate consiste assinalar minha 

compreensão que pessoa e meio ambiente conformam um sistema irredutível – a 

pessoa é parte do meio ambiente e vice-versa (Descola e Pálsson, 2001, p. 30). 

Talvez a ansiedade em evidenciar essa postura seja fruto de relutâncias minhas que 

foram defrontadas em campo. Como apontou Descola, no livro The Ecology of 

																																																								
39 Por exemplo, no livro Ritual and Religion in the Making of Humanity (1999), Roy Rappaport 

observa que o objetivo é compreender a natureza da religião e a religião na natureza, de modo a 
inferir sobre a natureza da humanidade, a qual vive em um mundo desprovido de significado 
intrínseco, sujeito às leis físicas. A proposta do autor refuta qualquer redução, em termos 
funcionalistas, ainda que a preocupação resida, a priori, no entendimento da ‘condição humana 
universal’ e, para isso, se utilizem ferramentas analíticas tais como adaptação, função ou outra 
assunção utilitária, conforme indica Rappaport. 
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Others (2013), empreender uma análise que escape para oposições facilmente 

demarcadas (e amplamente arraigadas) parece quase involuntário. Assim, quando 

me deparo com assunções locais sobre o ambiente e a paisagem de Playa de Oro 

que fogem de esquemas presumíveis ou facilmente entendíveis, me vejo diante de 

obstáculos que parecem intransponíveis. Parecem. 

 

2.1. O Santiago e suas margens: ou a terceira margem do rio 

“Al recordar que es tan buena 
mi alma se vuelve río, 

y me sangre cual navío 
viaja a la tierra morena” 

 
Qué retumben los tambores 

do poeta afro-esmeraldeño, Julio Micolta Cuero 
  
 

 As chuvas entre os meses de março e abril de 2013, intervalo que estive em 

Playa de Oro, foram quase diárias. Quando as tempestades começavam, sempre 

intensamente anunciadas por raios e trovões, toda a comunidade se recolhia, 

fechando portas e janelas das casas. O cenário que se repetia a cada aguaceiro, e 

que podia se reprisar inúmeras vezes ao dia, era quase sempre o mesmo. As roupas 

dependuradas nos varais ou no chão, o cacau exposto ao sol para secar e as 

ferramentas de trabalho eram retirados da rua às pressas. – Apúrate!, diziam 

exasperadas as mulheres para acautelar os mais imprevidentes. As crianças, que 

sempre brincam na praça em frente à Igreja de la Mercedes ou ao longo da Avenida 

Malecón, também se refugiavam. Mas se a chuva durante a tarde era fraca, o futebol 

dos homens, na cancha, não era desmarcado. E o barulho dos homens, retornando 

após o fim do jogo, se misturava com o estrondo das águas, da chuva e do rio. O 

trabalho nas fincas de cacau, ao contrário das partidas de futebol, podia ser 

cancelado ou antecipado, dependendo do prognóstico do tempo, cujas tormentas 

sempre são antevistas pelo calor excessivo ou pelo canto de determinados pássaros 

que trazem em seus sons o anúncio da chuva. Saber ouvir os pássaros ajuda a 

projetar o dia. Seja para lavar roupa, seja para trabalhar no monte. 
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 Mas as chuvas, nesse litoral chuvoso, também comunicam que as águas do 

Santiago podem subir e carregar tudo que há de vida rio acima – troncos, folhas, 

terra. Muita lama. E trazer toda essa vida para as margens de Playa de Oro. Quando 

há o estampido de uma tempestade, aqueles que habitam à beira do Santiago ficam 

apreensivos porque reconhecem a força das águas do rio. Em madrugadas 

chuvosas, com pancadas intensas e intermitentes, ninguém em Playa de Oro 

adormece. Então, nas manhãs que entrecorrem as tempestades, as conversas se 

concentram no tema das horas insones e do medo da subida drástica do nível do rio. 

Quem mora mais próximo ao cemitério, mais ao centro da Comuna, vem até a 

Malecón se certificar de que tudo está em seu devido lugar. E assim sucedem 

visitas, conversas e troca de informações. Por vezes, aqueles que não moram às 

margens do Santiago, saem de suas casas apenas para certificar o que já 

presumem: o rio cresceu. – Mira como el agua del río tiene su fuerza! As enchentes, 

talvez, foram o primeiro tema entre mim e os playadoreños, aquele tema elementar 

que inaugura conversas que antecedem uma amizade. Ou, talvez meu medo 

anunciado após noites mal dormidas, tenha sido o que circunscreveu uma empatia. 

Eu sentia medo, assim como eles, da força das correntes do Santiago. 

 Com o rio crescido, depois de uma forte tempestade, sua cor muda. De um 

verde que se combina com o entorno, se metamorfoseia em aparência terrosa, 

parda. A coloração das águas converte-se em mais um parâmetro para avaliar a 

intensidade das chuvas rio acima. Ainda que Playa de Oro seja a última comunidade 

do Santiago, eles conseguem prever como foi a chuva em outras regiões, pois se o 

Santiago agiganta-se é porque em outras localidades o aguaceiro também foi 

intenso. Cachaví, Wimbí, Tululbí e Bogotá desembocam no Santiago, conforme 

apontado no capítulo 1. Cayapas também, mas via Borbón. Ainda que a geografia 

do lugar nos forneça uma dimensão dessas distâncias (que não são desprezíveis), 

os playadoreños conseguem, a partir da coloração da água e do volume da chuva, 

precisar o estado de outros rios e, por conseguinte, das comunidades que vivem nas 

margens desses outros cursos fluviais. A leitura do rio e da chuva ultrapassam 

lonjuras.  

 Não é incomum, depois de ouvirem os noticiários locais, atestarem que suas 

análises sobre a intensidade da chuva estavam corretas. Em 2012, precisamente em 
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fevereiro, houve um tremor em Quinindé, cantón de Esmeraldas, vizinho ao cantón 

Eloy Alfaro, onde localiza-se Playa de Oro, de 5.6 graus na escala Richter. Os 

efeitos, sentidos inclusive em Quito, onde eu estava nesta data, também atingiram a 

Comuna. Nos dias que sucederam esse episódio, o comentário era que, com a 

chuva e com a crescente (felizmente controlada, pois não atingiu Playa de Oro) do 

rio, o temblor não era uma surpresa, mas de alguma forma até previsto40. A chuva 

era tão forte que imaginamos que alguma coisa se passava em Esmeraldas 

(fazendo referência à capital da província), depois vimos que foi em Quinindé. Já 

suspeitávamos isso. Chovia sem parar. Era muita água e isso mexeu com a terra, só 

Deus sabe41 , foram as palavras de Fernanda registradas em meu caderno de 

campo, dias depois do incidente.  

Não raro, com sol à pino, o tempo muda drasticamente. E há dias com chuvas 

intermitentes. Porém, há meses específicos em que as chuvas ficam ainda mais 

frequentes e intensas. Esse período chuvoso, concentrado pelo menos entre os 

meses de dezembro e março, é o mais temido porque as crescentes do rio se 

tornam uma ameaça iminente. Porém, há anos atípicos quando as tempestades 

escasseiam. Assim, na memória da comunidade, pode se dizer que o ano de 2010 

foi, ao contrário, um ano com tempestades violentas e, nesse sentido, igualmente 

excepcional. O nível do Santiago subiu tanto que parte das casas construídas ao 

longo da Avenida Malecón foram arrastadas com a força da águas. Esse evento 

marcaria os playadoreños de tal forma que a maioria das conversas, dois ou três 

anos depois, ainda tergiversavam esse tema. Como dizem os playadoreños, o 

Santiago consegue ser duro, porque austero. 

																																																								
40 Charvet (2010, p. 116) relata, a partir da narrativa de um interlocutor de Borbón, norte de 

Esmeraldas, que as comunidades dessa região vivem em grande compenetração com rio, a tal ponto 
que é possível prever tempestades e tremores apenas através do som: “por su sonido saben lo que 
está pasando". Em Playa de Oro, som e aparência são destacados, mas sobretudo, realçam a 
coloração das águas como um índice preciso para a análise sobre a condição temporal. O som, 
portanto, marca o reconhecimento e/ou previsibilidade de quem navega em seu curso. 

 
41 Martha Escobar Konanz (1992, p. 56) ressalta o depoimento do curandero Don Alejo Ayoví, 

nascido em Playa de Oro, sobre tremores e tempestades: “Fijése que los que han leído dicen que 
cuando hay un terremoto Dios hizo los temblores grandes porque es nada más la punta del dedo que 
quiere mover. Ahora usted cree que Dios se va a mover del cielo aqui, ah? Medio se quiere mover y 
es un fracaso grandísimo, la tronamenta o los aguaceros o las tempestades”.  

 



	
	
	

101	

Nas diversas ocasiões em que conversei com a parteira Doña Edita, ela 

relembrava com insistência que perdera tudo nesse aguaje42 ocorrido em 2010. A 

casa, eletrodomésticos (geladeira, fogão e rádio), comida, hamacas (redes), santos 

e roupas. Tudo foi arrancado com a força das águas. Doña Edita conta que não 

sobrou quase nada. À medida que via a água subir de repente, arrastando tudo que 

havia na casa, a parteira se desesperava – Tenía harto miedo, oyo? Felizmente foi 

socorrida pelos vizinhos, que a retiraram de lancha, levando-a, junto com outros que 

na margem habitam, para um lugar seco, onde as águas do rio não alcançaram. 

Esse seria um tema que perseguiria todas as nossas conversas. Enquanto me 

concentrava em perguntar para Doña Edita a respeito das técnicas para um bom 

parto, ela se esforçava em desviar das minhas questões, salientando que o 

importante para ela era falar sobre o Santiago e suas correntes incontroláveis. Segui 

suas indicações sem relutância, mas pouco convencida, pelo menos nessas 

conversas iniciais, de que estava progredindo no trabalho de campo. 

Além de Doña Edita, Rocío (sua nora, casada com Marco, o filho mais novo 

da parteira) contou que nesse aguaje de 2010 as chuvas durante a madrugada 

foram constantes, absolutamente impetuosas. Pela manhã, como fazem 

normalmente, alguns playadoreños foram averiguar o aspecto do Santiago. O 

volume de água, acrescentou Rocío, só crescia, ao passo que a torrente do rio 

estava ainda mais agitada e repleta de remolinos, mais que o habitual.  

Ainda que supusessem o revés do aguaje, não houve tempo – para aqueles 

que residem na beirada do Santiago – de salvar alguns pertences. Rocío descreveu 

que a Comuna viu-se em um silêncio perturbador enquanto observava as águas 

invadirem tudo. A Igreja, localizada na parte central da Comuna, ficou alagada até 

quase 1m. – Fíjese que el agua llegó muy cerca del cementerio, narrou-me Rocío, 

ainda com incredulidade. Ela perderia todas as provisões do pequeno comércio e, 

assim como a sogra, parte da casa, que posteriormente foi refeita. Enquanto tudo 

isso sucedia, restou àqueles que estavam abrigados na parte não inundada esperar 
																																																								

42 Juan García Salazar compilou uma décima que aborda o tema do aguaje. Reproduzo um 
excerto, que muito se assemelha ao que me fora dito pela parteira, Doña Edita: “[...] El miércoles 
diecinueve / El agua comenzó a subir; / Que los de cerca a la orilla / Ya no pudieron dormir. / No 
podían resistir / Cómo la mar azotaba / Y cómo el agua pasaba / De ver esto daba miedo, / Y para 
saber qué es esto / Tendré que escribir al cielo”. Reproduzida da Enciclopedia del Saber 
Afroecuatoriano (2009, p. 140). 
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por quase quatro horas até que as águas voltassem a minguar. Ao retornarem, viram 

que tudo em torno do Santiago estava devastado. Constatavam, encerrando as 

histórias da crescente: o Río tem sua força.  

Mercedes, filha de Doña Edita, que também mora na Avenida Malecón, 

contava-me comovida como tudo ficou depois do aguaje. Em minha primeira visita a 

sua casa, a enunciação introdutória era sobre a inundação de 2010. Já não podia 

evitar, portanto, essa recorrência. Mercedes fez questão de mostrar a cozinha, que 

fora devastada com a enchente, e apontar até onde a água chegou. Por sorte, a 

casa não foi inteiramente arrasada, pois os quartos e o pequeno comércio, 

instalados na parte da frente da residência não foram afetados. Hoje, da janela de 

sua cozinha, cuja vista é o caudaloso Santiago, Mercedes reconhece que a ameaça 

pode ser propínqua, mas não o bastante para justificar o remanejamento de Playa 

de Oro para um local mais seguro, ou seja, longe da margem, projeto que tem sido 

exaustivamente discutido entre os playadoreños, porque repleto de controvérsias, 

mas que detalharei adiante. 

A constância nesse tema do aguaje e da força do Santiago não é eventual. 

Conforme destacarei ao longo desse tópico, o Río Santiago possui uma centralidade 

na cosmologia playadoreña. O rio tece tramas identitárias, não atua apenas como 

‘organizador do espaço’ (Novoa, 2001), mas como um ente que vincula mundos. 

Tampouco restringe-se a soluções reducionistas, como um provedor de “muitos 

recursos para a sobrevivência humana”, conforme apontou o antropólogo Whitten Jr. 

(1992, p. 27). O que quero sublinhar, nesse momento, é uma necessidade de levar 

às últimas consequências o enunciado local sobre a força do Santiago. As 

proposições de Eduardo Kohn (2013) em seu estudo entre falantes quichua, da alta 

Amazônia equatoriana, são provocativas nesse sentido. Kohn pergunta-se como 

poderíamos pensar sobre a floresta. E sugere que ‘florestas’ são boas para pensar, 

justamente porque pensam e, portanto, se o pensamento se estende para além do 

humano nós podemos pensar além do humano (2013, p. 22). 

Não se trata, já me reportando ao rio, de examinar como as pessoas pensam 

que o rio pensa. Porque, se o rio age com toda sua força, o rio age. E a atuação do 

rio não alude a uma visão de mundo, mas à realização de um mundo. E, nesse 
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sentido, o Santiago é um ente que pode ampliar a própria noção sobre o humano, na 

medida em que “cria condições para novos pensamentos” (Strathern apud Kohn, 

2013, p. 10). Nesses termos, o que a etnografia nos apresenta são possibilidades de 

ir além dos axiomas da Antropologia, porque nos desafia a repensar nossos 

estatutos ontológicos: uma lição que indica que o humano é também aquilo que está 

além do contexto humano (Kohn, 2013, 15).  

Todas essas relações ecológicas que permeiam playadoreños, rio e outros 

existentes são, portanto, importantes para repensar a disciplina, assim como para a 

compreensão dessas dimensões, porque escapam do que Kohn (2013) 

apropriadamente nomeou de ‘narcisismo antropocêntrico’, o qual nos cega para 

outras propriedades do mundo. O que etnograficamente percebo é que essas 

relações ecológicas, inevitavelmente, rompem os limites das formas objetivas que 

temos buscado para contê-las (Ingold, 2011b, p. 115). O Santiago não é apenas o 

meio fluvial que interconecta Playa de Oro com as outras  comunidades. Ou o 

provedor de alimentos e ouro. O Santiago é parte dessa ecologia que faz dos 

playadoreños quem eles são43.  

Refaço, então, a pergunta que expus no início desse capítulo: o que, 

efetivamente, essa constatação nos propicia? Que metodologicamente devemos 

estar sintonizados com outras formas de pensamento que evadem das formas 

dualísticas que costumamos acionar como ferramentas analíticas. Santiago e 

playadoreños assinalam o que Ingold (2011a; 2011b) denominou dwelling, uma 

imersão dos seres nas correntes da vida, em outras palavras, um engajamento 

prático com seu entorno. Guardarei essa proposição porque retornarei, 

continuamente, a esse tema. 

O Santiago movimenta-se. Conforme apontei no início desse tópico, a 

coloração da água traz inferências. Mas não apenas a cor pode ajudar nas 

avaliações. O movimento das águas, se forte ou fraco, são também índices. Entre 

redemoinhos e correntezas, o rio se expressa. Se a chuva foi intensa, muitos 
																																																								

43 E, nesses termos, combino com a avaliação de Eduardo Kohn: “How the Runa relate to 
their dogs, to the living creatures of the forest, to its ethereal but real spirits, and to the various other 
figures – the estate bosses, the priests, the colonialists – that over the course of time have come to 
people their world cannot be distentangled. They are all part of this ecology that makes the Runa 
who they are” (2013, p. 19). 
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playadoreños deixarão as compras de provisões para quando as águas estiverem 

mais tranquilas. Ou, dependendo da urgência, se lançarão nas águas agitadas com 

a ajuda dos canoeiros, os quais já têm mapeados os pontos mais delicados dessa 

travessia. Onde o nível está mais baixo, diminui-se a velocidade do motor. Na 

correnteza, rio acima (sentido Selva Alegre – Playa de Oro), há que se testar a 

potência máxima da máquina. E manejar o movimento, entendendo que a canoa 

deve seguir o fluxo do rio para não contrariá-lo.  

Em um desses dias de temporais ininterruptos, Doña Neura, a dona do 

comedero, comentou que precisava ir a Borbón para abastecer o restaurante. Eu já 

notara que faltavam mantimentos, talvez porque a comida se baseava apenas nos 

diferentes tipos de banana, fosse o plátano verde ou o maduro, que se 

transformavam em patacones, chifles ou mesmo tortillas de verde. Já não havia o 

emergencial. Seu esposo, Don Santiago, que faz pão quase todas as manhãs e 

revende para os demais, já não tinha matéria-prima. Refrigerantes, queijo e tarjeta 

de credito (para celular), os produtos que mais vendem, também haviam acabado. O 

insistente entra e sai de pessoas que procuravam esses itens enervava Doña Neura, 

justamente porque ela não tinha previsão de se deslocar até Borbón, em razão das 

chuvas e da consequente crescente do rio. A cada pergunta de algum comprador, 

Doña Neura respondia exasperada que hay que esperar, pues, no hay! 

A chuva fez uma pequena pausa. Doña Neura, então, acordou com um 

canoeiro que iria até Borbón no dia seguinte. Partiram pouco depois do amanhecer, 

com bolsas, sacolas e potes para guardar os víveres, de modo que nada se 

molhasse no trajeto do Santiago, fosse pela chuva ou pelos respingos da correnteza 

que invadem a canoa. Em dias de compras, como esse, em Borbón ou San Lorenzo, 

é comum que a viagem dure, pelo menos, uma dia inteiro. As canoas começam a 

regressar à Comuna por volta das 15h, mas também podem postergar o regresso se 

as tarefas nessas cidades próximas são muitas e urgentes. Por exemplo, na ocasião 

do pagamento do bono solidario44, é usual que as mulheres demorem mais tempo 

																																																								
44 O Bono Solidario ou Bono de Desarollo Humano é um programa do Ministerio de Inclusión 

Económica y Social do Equador, com benefício mensal de $50, pago às mães, que visa “ampliar el 
capital humano y evitar la persistencia de la pobreza mediante la entrega de compensaciones 
monetarias directas a las familias que se encuentran bajo la línea de pobreza establecida por el 
Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados obtenidos del Registro 



	
	
	

105	

nessas incursões, justamente porque devem receber o benefício e realizar as 

compras da semana. No caso de Doña Neura, as pessoas esperavam que ela 

retornasse, juntamente com seu esposo, tão logo no início da noite, o que não 

ocorreu. 

Os sinais escassos de telefonia comprometem a comunicação com Playa de 

Oro. Talvez por isso Doña Neura tenha demorado tanto para retornar à Comuna, 

mais que o previsto. Segundo ela, as chamadas não eram completadas e, sem 

contato com Playa de Oro, não havia como requisitar que alguém a buscasse em 

Selva Alegre. Fernanda, filha de Doña Neura, mesmo sem notícias sobre a 

programação da viagem, tentava arregimentar algum canoeiro, apenas por deduzir 

que a mãe, naquela altura, já aguardava no cais de Selva Alegre. O fato é que com 

as dificuldades com a telefonia, Doña Neura, já quase noite, ainda estava à espera 

do transporte. Com alguma complicação, porque não havia muitos canoeiros 

naquele momento na Comuna, Fernanda consegue que o guarda-bosque maneje 

uma das canoas. E ele parte, no crepúsculo, rio abaixo. 

Normalmente são quase cinquenta minutos de viagem até Selva Alegre. Se é 

no sentido Selva Alegre – Playa de Oro, ou seja, contrário à correnteza, rio acima, o 

percurso dura pelo menos uma hora. À favor do fluxo do rio, pode-se realizar a 

travessia em até quarenta e cinco minutos. Com o passar das horas e com tempo 

suficiente para o retorno da canoa que trazia Doña Neura, a preocupação de muitos 

na Comuna era com o anúncio da chuva e com a falta de experiência do canoeiro, o 

qual, afinal, não desempenha com constância essa atividade na Comuna, logo, não 

teria satisfatória práctica na linguagem do rio, segundo segredavam aqueles que 

fixamente esperavam na margem, com ansiedade, algum som que anunciasse a 

chegada da canoa com Doña Neura.  

Mulheres e homens se achegavam aos então aflitos com a espera. Todos os 

irmãos de Doña Neura, incluindo sua mãe, a parteira Doña Edita, se aglomeravam 

na margem do Santiago. Lembro que uma prima de Doña Neura, Doña Vitália, no 

extremo do nervosismo, pedia-me um abraço. Enquanto isso, Fernanda caminhava 

																																																																																																																																																																													
Social”, conforme consta na página web desse Ministério. Disponível em 
http://www.inclusion.gob.ec/objetivos/. Acesso em: 13 out. 2013. 
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para todos os pontos da Comuna onde há algum sinal de telefonia para tentar 

qualquer contato, sempre sem sucesso. Já era noite alta quando o Santiago soprou, 

enfim, o timbre do motor que empurrava a canoa, ainda longe. Era esse som remoto 

que restaurava a tranquilidade. Foi a leitura desse indício, para mim quase 

imperceptível, que trouxe ainda mais pessoas para a beirada do Santiago. Quando 

uma canoa está prestes a atracar em Playa de Oro, depois de um dia de compras, 

se somam às crianças, que se empurram para ajudar na descarga dos produtos em 

troca de balas e pirulitos, aqueles que esperam alguma encomenda requisitada. 

Nesse dia, em meio à chuva e à escuridão, descarregávamos as compras e 

pedíamos explicação pela demora. Muitos diziam que já estavam rezando. Outros 

confessavam presságios. Nem o cansaço impedia que Doña Neura repetisse as 

causas para a demora para os muitos que apareciam no comedero para interpelá-la.  

Um dos porquês era que o canoeiro, sem a devida práctica, optou por 

manejar com vagar, o que triplicou o tempo do percurso. Os canoeiros que fazem 

com frequência a travessia do Santiago já têm mapeados os pontos mais críticos, 

nos quais devem reduzir a velocidade do motor ou mesmo desligá-lo. Um exemplo 

desse saber, baseado na leitura exaustiva do rio, percebi em minha segunda estadia 

em Playa de Oro, em fevereiro de 2012. Quando do meu retorno à Esmeraldas, 

Clemente pediu que estivesse a postos, na pirágua dos homens, às 5h da manhã, 

porque a canoa partiria cedo para aproveitar o horário do primeiro ônibus que saía 

de Selva Alegre com destino à Esmeraldas. Nesse horário ainda era noite na 

Comuna e eu não conseguia ter qualquer referência sobre onde começava ou 

terminava o rio: na obscuridade nada se distinguia, nem margem, nem água.  

Com algum receio, esbocei preocupação sobre esse rio ocultado pela 

escuridão. Como enxergaríamos os pontos críticos? E se naufragássemos? 

Clemente, com muita indulgência, ensinou-me que os playadoreños conhecem o rio 

tanto quanto conhecem la palma de sus manos. Este entendimento local sintetiza 

algumas proposições sobre essa ‘educação da atenção’, para adotar uma expressão 

de Ingold (2011a), que preconiza um constante aprendizado dos playadoreños com 

o rio.  
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Antes de prosseguir com essa asserção de Clemente, quero retornar aos 

comentários sobre a demora de Doña Neura, ocasionada pela falta de ‘prática’ do 

guarda-bosque. A avaliação era que  durante a noite, em razão da dificuldade de 

visualizar as tramas do rio, as viagens devem ser evitadas, mas não 

necessariamente impedidas, porque quem conhece o rio sabe como navegá-lo, a 

despeito de qualquer situação. No caso do guarda-bosque, que pouco opera as 

canoas da Comuna, os cuidados deveriam ser redobrados, precisamente porque ele 

desconheceria os pormenores do Santiago, sobretudo na escuridão. Contudo, por 

que afinal ele operou a canoa, se muitos playadoreños admitem sua imperícia? 

O consentimento reside no princípio playadoreño de que quem nasce às 

margens do Santiago conhece suficientemente os caminhos do rio. Essa concepção 

é o que permitiu que alguém sem uma adequada prática conduzisse a canoa. Ainda 

que reconhecessem sua falta de experiência na condução, especialmente noturna, 

era plausível que mesmo nessas circunstâncias ele poderia guiar a lancha, 

justamente por ser afeto ao rio, nacido en Playa de Oro, como caracteriza Clemente, 

portanto familiarizado com a força do Santiago.  

Essa proposição, mencionada por Clemente e pelo exemplo do guarda-

bosque playadoreño, sinaliza um sistema de conhecimento sobre o rio e sobre o 

ambiente. Nascer em Playa de Oro depreende uma experiência com o rio, na 

medida em que pressupõe um ‘engajamento com o ambiente’. Entretanto, 

compreender o rio e lidar com esse ente não se configura como uma habilidade 

inata, tampouco como uma resposta ao meio – presumindo uma exterioridade do ser 

em relação a esse ambiente. Se simplesmente nascer em Playa de Oro fosse o 

suficiente para manejar com perícia a canoa, não haveria razão para a inquietação 

naquela noite de angústia. Por outro lado, ainda que a experiência na condução não 

fosse exatamente a mais adequada, o guarda-bosque possuía elementos suficientes 

para manejá-la, por ser playadoreño – o que indica uma experiência precedente com 

o ambiente, que é reforçada por Clemente quando diz que todos ali ‘nasceram às 

margens do Santiago, cresceram brincando em suas águas’ e seu fluxo rege os 

movimentos da vida dos playadoreños.  
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Ingold (2011a, p. 98-99), ao abordar o significado da experiência, exemplifica 

sua premissa – do conhecimento associado a um engajamento no ambiente – ao 

citar o caso dos indígenas Ojibwa, da América do Norte, para quem o conhecimento 

não se assenta na acumulação de conteúdos mentais, ao contrário: 

Não é por representá-lo na mente que eles conhecem o mundo, mas 
sim por se movimentar em seu ambiente, seja em sonhos ou em 
vigília, observando, ouvindo e sentindo, ativamente procurando os 
sinais pelos quais o mundo é revelado. Experiência, aqui, eleva-se a 
um tipo de participação sensorial, um acoplamento do movimento da 
própria consciência para o movimento dos aspectos do mundo. E o 
tipo de conhecimento que é produzido não é proposicional, na forma 
de sentença hipotética ou ‘crenças’ sobre a natureza da realidade, 
mas pessoal – o qual consiste em uma sensibilidade íntima com 
outros modos de ser, movimentos particulares, hábitos e 
temperamentos [...]. (Ingold, 2011a, p. 99, tradução nossa45) 

O exemplo de Ingold é ilustrador para o caso de Playa de Oro. Quando 

Clemente reforça que nascer em Playa de Oro é um dos fatores que balizam o 

conhecimento sobre o fluxo do rio, sua enunciação não se fundamenta em um 

determinismo genético ou geográfico, mas refere-se a um intrínseco processo, que é 

contínuo, de estar vivo para o mundo; de um total envolvimento sensorial da pessoa 

em um ambiente (Ingold, 2011a, p. 99). Na concepção playadoreña, lidar com o rio e 

seus fluxos pressupõe um estar no mundo, absolutamente tátil e sensorial, de 

movimento nesse mundo. O guarda-bosque, ainda que não especialista na 

condução da canoa, possui um conhecimento sobre o Santiago. Clemente, por sua 

vez, que conhece o rio como a palma da sua mão e sabe com exatidão a fluência 

das águas do Santiago, a escuridão não é um empecilho, porque seu conhecimento, 

bastante tangível, porque íntimo, o conduz tomando outros referentes para a 

orientação, como o som das correntes, o som do vento balançando a vegetação 

alçada nas margens ou o próprio movimento da canoa quando em contato com o rio. 

 Tal conhecimento, revérbero de um contínuo engajamento com o ambiente, é 

constantemente reafirmado. Os mais velhos sempre remontam ao tempo em que 

																																																								
45 No original “It is not by representing it in mind that they get to know the world, but rather by 

moving around in their environment, whether in dreams or waking life, by watching, listening and 
feeling, actively seeking out the signs by which it is revealed. Experience, here, amounts to a kind of 
sensory participation, a coupling of the movement of one's own awareness to the movement of 
aspects of the world. And the kind of knowledge it yelds is not propositional, in the form of hypothetical 
statement or 'beliefs' about the nature of reality, but personal - consisting of an intimate sensitivity to 
other ways of being, to the particular movements, habits and temperaments [...]”.   
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não havia motor nas canoas, sendo necessário remar até Selva Alegre. Don Davi 

narra que a maior dificuldade era levar um doente para a cidade, porque o traslado 

era demorado e a força braçalmente despendida na travessia era assombrosa. 

Ressalta que nessa época, as crianças, somente os meninos, desde muito cedo já 

começavam a praticar para manobrar as embarcações e, assim, contornar as fortes 

correntezas do rio. Esse fluxo bravio do rio, ponderado por Don Davi, que exigia 

força para navegá-lo, é uma das idiossincrasias que meu interlocutor aciona para 

falar de si. O Santiago, declara Don Davi, é quem diariamente ensina a fortaleza aos 

homens de Playa de Oro, regionalmente conhecidos como aguerridos e assertivos.  

A sentença de Don Davi, sobre o contínuo ensinamento do rio aos 

playadoreños, também encontro nas palavras de Don Alejo Ayoví, curandeiro 

nascido em Playa de Oro, recolhidas por Martha Escobar Konanz (1992): 

Me contaba mi mamá que en Playa de Oro habían estas compañías 
buscadoras de oro; esas trajeron trabajadores de otros lados, unos 
eran colombianos, otros eran súbditos inglés, esos que les llaman los 
yumecos, son franceses. Ellos hablan el inglés, no?, pero no un 
inglés como verdaderamente debe ser, como decir yo soy castellano, 
esos son súbditos inglés, yumecos. Me decía que ellos eran de la 
Trinidad, de la isla de Panamá. Lo que pasa es que cuando que ya 
se acabó la compañía, muchos de ellos ya no regresaron a su tierra, 
se fueron quedando aqui, se fueron quedando. [...] Por esos ríos hay 
bastantíssimos de esas familias, aííí. [...] 

También quedaron colombianos de los de la compañía, esos eran 
gente de río, del Mira, del Patía, eran gente criollas, bravíssimos para 
la palanca, y como ese río era fragoso, esos hombres vinieron solo 
para llevar carga p’arriba; planchas de hierro llevaron hartíssimas, 
habían canoas que se perdían. (Konanz, 1992, p. 15) 

Conforme discutirei no próximo capítulo, a impossibilidade de qualquer 

submissão dos playadoreños provém de um sucessivo aprendizado com o entorno, 

especialmente com as águas indóceis do Santiago, que ensinam e inscrevem a 

marca daqueles que estão em suas margens: não se resignar. Esses colombianos 

que migram para Playa de Oro, gente brava de rio, como indicou Don Alejo, é o que 

distingue os hoje playadoreños que aprendem constantemente a manejar a fluência 

indômita do Santiago. 
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2.2 O movimento constante: as águas do Santiago 

 

Losonczy (2006), antropóloga húngara que pesquisou na região do Chocó 

colombiano entre os anos de 1975 a 1992, refere no livro La Trama Interétnica que o 

espaço do rio no universo negro-colombiano é a expressão paradigmática do 

“movimento”: 

El río se halla dentro de la categoría de lo viviente; para el 
pensamiento negro es la expresión paradigmática del movimiento en 
el universo natural, así como la condición práctica de desplazamiento 
en el orden cultural. Soporte espacial de definición identitaria para los 
humanos, también es el medio privilegiado de diferenciación de los 
espacios, a partir del terreno habitado. Vehículo privilegiado del oro, 
funciona como eje y prolongación del espacio; eje que sigue 
longitudinalmente la disposición de las casas y la prolongación social 
de estas últimas, en cuanto el río es el espacio privilegiado de la 
socialización de los niños, que pasan en él la mayor parte del tiempo. 
(Losonczy, 2006, p. 157) 

 Tomarei essa proposição para discutir um enunciado local que refere que 

tudo está em movimento, um movimento constante regido pelas águas do Santiago. 

Segundo o entendimento playadoreño, tratam-se de diversos movimentos e a 

referência é, sobretudo, a uma dinâmica ininterrupta que inclui variados existentes 

em espaços igualmente diversos. O Rio Santiago, como expressão paradigmática 

desses afluxos, como refere Losonczy, é também reconhecidamente o divisor 

desses mundos e o marcador do movimento. Neste tópico discutirei esses 

andamentos que ocorrem ao longo e entre-rio. 

Quando amanhece em Playa de Oro, na alvorada, por volta das cinco da 

manhã, já se podem ouvir os primeiros sons de motores das canoas que anunciam a 

chegada do turno de trabalho. Enquanto homens e mulheres se apressam em 

organizar o dia, muitos já se deslocam para o monte, para realizar o trabalho nas 

fincas ou para as compras em Borbón e San Lorenzo. Algumas mulheres já 

começam a carregar roupas para lavar nas margens do Santiago enquanto outras 

conversam ao longo da Malecón. Homens que ainda não foram para a finca se 

agrupam na pirágua. De modo geral, há constante movimento em toda comunidade, 

todos os dias. Ou melhor, há intensos movimentos do Rio e das pessoas em torno 
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do Rio. Quando uma canoa playadoreña se desloca nas águas para cumprir o 

traslado de subir e descer o curso do Santiago, levando e trazendo pessoas e 

coisas, todo um circuito social é acionado. Racimos de banana, colhidos na 

Comuna, são transportados para presentear algum conhecido nas comunidades 

situadas abaixo de Playa de Oro. Ou ainda, muitos que escutam o estrondo dos 

motores de Playa de Oro recorrem à margem do Santiago para conseguir uma 

carona até Selva Alegre.  

Quando entardece, esse traçado social se torna ainda mais intenso. Com o 

retorno das fincas, os homens se agrupam na pirágua e conversam sobre ouro e 

cacau. As mulheres rodeiam-se entre a calçada da Malecón. Outras se recluem para 

ver televisão. Crianças correm na praça em frente à Igreja. Outros se banham no 

Río, encerrando o turno de trabalho, seja doméstico, seja nas fincas. E o Rio 

movimenta-se, junto com os playadoreños, em um decurso perene.  

É no Rio que as crianças brincam durante todo o dia, especialmente se a 

guardería não abriu, o que ocorre quando não há repasse de verba do governo para 

as refeições das crianças. No período das férias, entre janeiro e fevereiro, os dias 

amanhecem com o roncar dos motores e com as risadas das crianças que se 

aglomeram nas areias da Malecón para jogar bingo ou brincar de Boda, que é uma 

comida feita inteiramente pelas crianças, normalmente com o peixe que foi pescado 

por elas através de anzóis. Nas bordas do Santiago, fazem fogueira, cozinham arroz 

e assam o pescado. E comem todos juntos essa comida que foi preparada 

coletivamente. Mais que uma aprendizagem, o que está em jogo é a inscrição de 

uma experiência conjugada com o movimento do Rio – peixes e crianças 

aprendendo a lidar com a corrente. 

Há toda uma trama social que se organiza através do Rio46. Ao chegar em 

Playa de Oro, o visitante reconhece a Comuna através da linha de casas que se 

																																																								
46 Ulrich Oslender (2002), ao discutir a mobilização das comunidades negras na região da 

costa Pacífica colombiana, compreende que as configurações espaciais do cotidiano dessas 
comunidades têm orientado processos atuais de organização política nessa região. O geógrafo 
Oslender, portanto, conceitua de “espaço aquático” a um ‘determinado conjunto de relações sociais 
espacializadas, ao qual as comunidades negras rurais estão intimamente ligadas. Tal proximidade 
com a “experiência do aquático” impulsionou as estruturas de organização das comunidades negras 
rurais, pós-Constituição de 1991, as quais formaram conselhos comunitários ao longo das bacias 
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ergue paralelamente à margem do Santiago. A Casa Comunal, sede do cabildo; a 

Pirágua, o coreto que se alça no porto de Playa de Oro; e as casas, cujas salas têm 

vista para o Rio, tudo está ordenado para a centralidade do Santiago. A igreja, a 

escola, a guardería e o cemitério, ainda que não dispostos na beirada do curso 

fluvial, têm suas fachadas orientadas ao traçado das águas. Losonczy (2006, p. 157) 

nomeia essa centralidade do Rio como parte do ‘constantemente visível’ – o “ponto 

de partida para toda visibilidade”. Já Hoffmann (2007, p. 99), geógrafa, que assim 

como Losonczy pesquisou na região sul do Pacífico colombiano, reitera que os rios 

dessa região seguem “sendo efetivamente o marcador identitário mais imediato, a 

referência social mais comum”, justamente porque constituem o espaço da vida 

cotidiana e agregam múltiplos intercâmbios. De fato, o Rio é um poderoso 

articulador de movimentos. Quem aporta e quem deixa a Playa de Oro, quem sai 

para trabalhar, quem fica. Quem brinca nas margens, quem vai pescar. Todos se 

tornam visíveis, porque confluem para essa centralidade, ademais de espacial, que 

o Rio possui.  

Essa centralidade se imiscui também de referentes para o reconhecimento do 

território, do que está longe ou perto; do que é familiar ou não. Semelhante ao que 

observou Losonczy (2006, p. 161) no Chocó colombiano, sobre esse núcleo do Rio 

Santiago ao longo do qual as casas em Playa de Oro são erguidas, se inscreve uma 

“gradação dos meios naturais mais ou menos bravos”. Desse parâmetro decorre que 

Rio acima, precisamente onde se localiza a Reserva de los Tigrillos, a selva não é 

inteiramente conhecida, logo é a morada por excelência de animais não 

domesticados, como o tigre, o qual batiza a Reserva. Igualmente, é ao subir o 

Santiago que tudo se torna pouco familiar, porque afastado. A floresta se adensa na 

mesma medida em que as correntezas se tornam ainda mais indóceis.  

O parâmetro para mensuração de distância/proximidade aciona não apenas o 

que está Rio acima. As comunidades localizadas antes de Playa de Oro reconhecem 

os playadoreños a partir de um ritmo próprio, de uma exemplar gestão dos recursos 

naturais e de tradições religiosas preservadas. De fato, tais noções estão 

permeadas por uma cartografia fluvial que reconhece que o distanciamento de Playa 

																																																																																																																																																																													
hidrográficas. No capítulo 3 falarei dessa “lógica de rio”, para usar uma expressão de Oslender, para 
pensar mobilizações playadoreñas em torno do Río Santiago.  
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de Oro das áreas mais centrais – como Selva Alegre ou Timbiré, por exemplo, 

ambas às margens do Santiago – resguardou os playadoreños de diversos daños, 

categoria que refere aos agravos sofridos por diversas comunidades, especialmente 

da Comuna Santiago-Cayapas, os quais explicitarei no capítulo 3, mas que dizem 

respeito, sobretudo, aos despojos de ouro e madeira. Essa perspectiva local de 

quanto mais afastado, mais preservado, ou seja, quanto mais o pueblo localiza-se 

Rio acima mais abrigado encontra-se, resulta de uma compreensão do movimento 

do Rio: subí-lo, em sentido inverso à correnteza, demanda esforço. Mas também 

advém de um entendimento que quanto mais longínquo das habitações, maior é a 

inatingibilidade. Portanto, mais salvaguardados estão aqueles pueblos que lograram 

escapar dos assédios que a proximidade e facilidade de acesso oportunizam.  

Quando estive em Timbiré, em março de 2013, aguardando a canoa que 

partiria no dia seguinte para Playa de Oro, Jimena Ayoví, liderança comunitária, 

dizia-me que Playa de Oro manteve-se sana, ao contrário de outras comunidades do 

complexo Santiago-Cayapas que se despojaram de suas tradiciones y de su 

naturaleza. Jimena, que fora uma das responsáveis pela minha chegada em Playa 

de Oro, ainda em 2011, avaliava que nesta Comuna eu estaria suficientemente 

segura, dado que o distanciamento das demais comunidades do Santiago-Cayapas 

favoreceu a manutenção de certas características herdadas dos ‘antigos’47, qual 

sejam, decência, honradez e respeitabilidade. Não raro ouvi de outras pessoas em 

Esmeraldas que, apesar de minha incursão ser solitária, em Playa de Oro eu não 

sofreria acosamiento, ou seja, assédio em qualquer de seus muitos aspectos: seja 

sexual, seja por interesse financeiro, em razão dos homens, em especial, possuírem 

uma conduta, reconhecida na região, de virtude. Tal virtude centra-se na perspectiva 

																																																								
47 Charvet (2010, p. 159) refere que no norte de Esmeraldas há normas de convivência, as 

quais nomeia de ‘ética da obediência’, e afirma que estão assentadas no principio de autoridad de los 
mayores sobre los menores. Charvet retoma as reflexões de Ribadeneira que nos anos setenta 
avaliou tal ‘ética’ como resultado de uma dupla base epistemológica: da anterioridade e da 
experiência no manejo de recursos naturais dos anciãos. A esse par, Charvet adiciona “o modelo de 
conduta exemplar” dos mais velhos. De fato, os mais velhos personificam esse padrão local de índole 
moral, porque conviveram com os antigos, os quais ensinaram esse conjunto de ações exemplares. 
Nesse sentido, Playa de Oro, por estar mais afastada de outras comunidades maiores, estaria mais 
‘protegida das transformações’, como alude Jimena, pelas quais a zona setentrional esmeraldeña 
passou nas últimas décadas.   
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de absoluto respeito e na denegação de qualquer impertinência. Jimena sintetiza: 

los hombres de Playa de Oro son muy respetuosos, son como hombres antiguos.  

Não caberá aqui uma exegese sobre esse conceito-chave para a 

antropologia, a honra, tampouco o escrutínio de seus significados locais48, já que me 

faltam dados suficientes para isso, mas cabe pontuar que dentro de um sistema 

local no qual o Rio também define disposições de conduta (quanto mais longe, mais 

salvaguardadas as características dos antigos), Playa de Oro é reconhecidamente a 

Comuna mais sana, porque distanciada das demais. Além disso, ao contrário dos 

demais pueblos vizinhos, Playa de Oro é a única que não possui estrada, cabendo 

ao Rio Santiago o exclusivo meio de acesso. Jimena, ao falar de Playa de Oro, 

alega que o fato de não existir estrada favoreceu a manutenção da “tradição e da 

natureza”, visto que o Rio age como um ‘obstaculizador’ ainda que não insuperável, 

para a retenção de ameaças.     

Tal concepção de perto/longe, aliada ao grau de integridade da Comuna, não 

se aplica unicamente aos pueblos, mas é extensivo aos animais, ao ouro, aos seres 

extra-humanos. Também se diz que a qualidade da água, Rio acima, é superior. 

Assim, como mencionei, é na parte ascendente do Rio, nas zonas mais remotas, 

que os animais selvagens encontram-se. Também é onde se encontram jazidas de 

ouro intocadas. Igualmente, são nesses espaços longínquos que o Rio esconde que 

as sereias podem ser avistadas. Portanto, quanto mais difícil se torna a 

navegabilidade do Santiago, porque nessa subida duplicam-se os redemoinhos e as 

correntezas, tudo se torna menos conhecido, ou melhor, impoluto.  

Dessa forma, para as atividades de caça (as quais pontuarei no próximo 

tópico), o ideal é subir o Rio e adentrar na floresta que esse mesmo Rio indômito 

protege. Igualmente, para playar, que é a atividade de lavar o ouro artesanalmente, 

é rio acima que se encontram os esteiros com maior concentração do minério. Para 

																																																								
48 Sigo aqui as reflexões de Michael Herzfeld (1980, p. 348), quando avalia, partindo do 

exemplo Mediterrâneo, que ‘honra’ e o seu(s) significado(s) em cada cultura não pode ser minimizado 
ou reduzido por entendimentos apriorísticos e etnocêntricos, visto que sua interpretação “requer uma 
clara percepção de seus contextos linguísticos e sociais em cada comunidade”. Assim, 
generalizações massivas a respeito de ‘honra’ são contraproducentes. Dessa forma, por me faltarem 
elementos para analisar esse sistema moral das comunas negras esmeraldeñas, faço apenas essa 
breve menção, apontando que o Rio Santiago divide e amplifica diferenças nesses conjuntos de 
valores entre comunidades e seus modos de estar no mundo.  
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pescar, seja peixe ou camarão, o ideal é se afastar das áreas com maior densidade 

populacional. Sobre esses aspectos, detalharei – concisamente – em seguida.  

 

2.3 Dos movimentos entre-rio: a pluralidade do mundo aquático 

 2.3.1 A pesca no Santiago 

 

Dentre os movimentos entre-rio, a pesca em Playa de Oro assume uma das 

principais atividades, ainda que venha progressivamente decrescendo. Sobre isso, 

Doña Ramona, nascida em Wimbí, mas estabelecida em Playa de Oro há mais de 

trinta anos, explica que 

La pesca, un pescado del río de agua dulce, también ayudaba para 
la comida, el sustento de la casa. Nos ayuda todavía, porque todavía 
cuando por días también a veces se consigue, pero en el tiempo de 
antes era mas común, había mas abundancia.  

De fato, hoje em Playa de Oro a pesca resume-se a uma atividade fortuita, ou 

melhor, de acordo com Charvet (2010, p. 205), é atualmente “um trabalho de 

subsistência secundário”. Doña Ramona e Don José, seu esposo, avaliam que hoje 

a atividade de pesca é escassa porque os peixes também se tornaram exíguos, 

especialmente os mais apreciados, como a guaña. Mas, além deste, o Santiago 

também abriga outras espécies49, como a mojarra, sábalo, guacuco, dientón, cubo, 

sabaleta, corvina de agua dulce e barbudo50, de acordo com o que me relatou Doña 

																																																								
49 Charvet (2010, p. 118-121) traz um levantamento mais pormenorizado dos peixes do Rio 

Santiago, informados por interlocutores de Playa de Oro, além de um quadro mais geral com o 
detalhamento de peixes de rio e de mar do norte de Esmeraldas.  

 
50 Don David contou-me, em abril de 2013, muitas histórias sobre o barbudo. Porém, com a 

perda das gravações, tentei recuperar tais narrativas na memória, mas era quase impossível. Por 
sorte, ao ler o livro sobre a vida de Papá Roncón, organizado por Juan García Salazar, consegui 
relembrar o que me ensinara Don David sobre esse peixe. Reproduzo, então, nas palavras de Papá 
Roncón: “Y así mismo es el pescadito que se llama barbudo, este animal también es medio difícil de 
entender, porque durante los veranos está escondido en las tierras firmes y cuando llegan los 
primeros aguaceros salen en manchas caminando por los caminos como se fueran animales de 
tierra, se van buscando las lagunas donde hay agua y si tienen que caminhar varios días sin tomar 
agua ellos caminan. Este pescadito ahora se encuentra en los ríos pero en los caminos ya no se lo 
encuentra para nada” (Salazar, 2003, p. 46).  
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Neura, que com alguma sorte preparava diferentes tipos de pescado – dependendo 

da disponibilidade – para vendê-los fritos para os próprios playadoreños.  

Porém, a disponibilidade desses peixes tem escasseado. Sendo assim, Doña 

Neura e muitos playadoreños aproveitam as idas à Selva Alegre para comprar peixe. 

No caso de Doña Neura, essa é a procedência do pescado que, quase diariamente, 

ela e sua filha Fernanda fritam para revender na Comuna (e dos quais eu também 

me alimentava, sempre acompanhados de plátano verde ou maduro). Os 

vendedores de peixe em Selva Alegre trazem os pescados de Esmeraldas ou 

Lagarto, ou seja, os peixes são todos de água salgada. Em abril de 2013, enquanto 

esperava uma canoa no cais de Selva Alegre, comprei um peixe chamado 

pampanito, bastante comum na capital da província de Esmeraldas: com $5 dólares 

levava para Playa de Oro mais de 1kg do pescado, um preço razoável se 

comparado ao período da Páscoa quando há mais procura, me ensinariam os 

playadoreños dias depois. 

Essa exiguidade de peixes, que culminou com a diminuição da atividade 

pesqueira entre os playadoreños, explica Doña Ramona, deve-se a um 

aproveitamento abusivo, especialmente o que faz uso de técnicas como a 

dinamitação, a qual permite abater com mais presteza cardumes inteiros, ao 

contrário da atarraya (rede de pesca) e dos trasmallos (trasmalhos), que apesar de 

serem mais eficazes que os antigos anzóis, são menos ofensivos que a dinamite: 

En los ríos, en la pesca también se pescaba con anzuelos, pero 
ahora ya están atarraya, los trasmallos, a veces tiran dinamita - 
entonces todo eso los va terminando. Las especies ya no son las 
mismas, llegan pero disminuidas. Ya no alcanza, eso pasa. 

 

Não aprofundarei sobre o uso de técnicas para pesca51, precisamente porque 

tal atividade tem sido cada vez mais esparsa na Comuna. Com exceção das 

																																																								
51 Whitten Jr. (1992, p. 82) traz informações mais detalhadas sobre as técnicas de pesca 

utilizadas nessa região do Equador (e também da Colômbia). Sobre esses instrumentos, escreve: “La 
atarraya, una red arrojada por un sólo hombre, se utiliza con regularidad para pescar bancos de 
peces, aunque para este trabajo se prefiere la dinamita. Trampas para langostas y para camarones 
son colocadas con regularidad. A lo ancho de los canales se coloca una calandra (una especie de 
palangre para pescar en los ríos). La variedade de redes, anclas (fabricadas de piedras dentro de un 
marco de madera amarrado con lianas), plataformas flotantes de balsa de tamaños distintos, 
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crianças, que me convidavam para pescar com anzol, em dias de sol (e com essa 

recordação iniciei esse capítulo), para a comida de Boda, poucas vezes ouvi 

conversas que diziam respeito à atividade pesqueira. Assomo que Carmem Arroyo, 

em uma rápida conversa, dizia-me que antigamente as catangas eram o instrumento 

mais adequado para pescar camarão de río, assim que antes se ponían catangas, 

pero ahorita no, ya no. Carmem completa que: mi hijo también pesca, él pesca. Él le 

gusta lo que es la pesca, pero él no come nada de lo que pesca. Él pesca sabaleta, 

barbudo, mojarra, pero él no come. No come, él le gusta para que yo coma. É o filho 

mais velho de Carmem quem pesca, com anzol, e oferece para a mãe. E assim, 

segundo Carmem, complementam a refeição, ainda que tal complemento seja – hoje 

– fortuito. 

Armando Arroyo, irmão de Carmem e Rocío, que hoje vive em Quito, me 

contava em uma de nossas conversas pelo skype, que seu pai, Isaías Arroyo, foi 

quem lhe ensinou a pescar. Armando relembra que quando o pai saía de casa para 

pescar no Santiago levava consigo os filhos, apenas os homens, para explicar os 

tipos de peixe. Nessa aprendizagem, Armando entendeu como manusear a catanga: 

“eu colocava comida dentro da catanga, arroz, e deixava no Río uma noite inteira e 

depois podia ver o quanto de camarão e langostinos havia ali dentro”. “Hoje”, diz 

Armando, “não é tão comum que os homens, como fazia meu pai, saiam para 

pescar”. Talvez extamanete por isso eu não tenha reunido informações mais 

precisas sobre a pesca em Playa de Oro. Ou talvez a imprecisão seja mais um 

elemento que informa sobre esses movimentos coetâneos entre-rio. 

Essas limitadas informações sobre a pesca combinam-se com o que vi em 

Playa de Oro: várias catangas dependuradas nos tetos das casas, empoeiradas. 

Porém, ainda que essa ferramenta seja pouco usada atualmente, a técnica de 

construção dessa trampa para camarão se mantém. Manoel Ayoví, artesão e líder 

comunitário, tem construído miniaturas para oferecer aos turistas que, por ventura, 

atracam em Playa de Oro. E o faz porque reconhece que é una sabiduría de nuestra 

																																																																																																																																																																													
plataformas para secar el pescad, “barbacoas”, corrales de mariscos, velas, arpones, y cuerdas 
sugieren un trasfondo visual inolvidable al olor penetrante de pescado, y de sal en la costa del mar 
con manglares”. Igualmente, Whitten Jr., no livro Los negros de San Lorenzo (1997, p. 96-97), 
também descreve mais técnicas e os instrumentos utilizados para a pesca nessa comunidade ao 
norte de Esmeraldas. 
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gente. Quando perguntei a Manoel o que poderia levar para o Brasil, como 

lembrança da Comuna, ele respondeu: ‘a pequena catanga e miniaturas das casas 

em Playa de Oro’. As casas também?, retruquei. Ao que Manoel respondeu: ‘tudo 

passa pelo Río. Das trampas de camarão, às casas erguidas para evitar prejuízos 

com a crescente do Santiago’. 

São apenas essas breves menções sobre a pesca que possuo nos diários de 

campo, embora reconheça que vi muitos homens saírem para pescar, quase 

diariamente. Porém, muitos na Comuna me alertaram que tal atividade não mais 

possui a assiduidade de tempos pretéritos, especialmente em razão da diminuição 

de peixes. Cabe mencionar que Playa de Oro possui uma gestão dos recursos 

naturais que visa a manutenção das espécies, da qual falarei adiante. A diminuição 

de peixes, assim, é atribuída a diversos desregramentos que ocorrem ao longo do 

Santiago os quais, inevitavelmente, afetam Playa de Oro.  

Mas o que gostaria de destacar, voltando à sentença inicial de Doña Ramona 

sobre a exiguidade de peixes, é que tal declaração transversaliza uma importante 

cosmovisão playadoreña: a de que tudo está relacionado e tem vida (Charvet, 2010, 

p. 104). É sobre esse tema, tomando o ponto de partida dos peixes, que 

desenvolverei as seções subsequentes. 

Antes de prosseguir, porém, preciso retomar algumas considerações que fiz 

no início desse capítulo. De fato, nessas páginas promovi uma desassociação 

temática que considero uma armadilha epistemológica, porque segrega questões 

que são indissociáveis para os playadoreños. Quando escrevi que o Santiago é 

parte de uma ecologia que faz dos playadoreños quem eles são, reiterei um 

pensamento local que pressupõe a interligação de muitos mundos, indissolúveis 

porque compostos. Para tornar minha advertência mais inteligível, recupero os 

comentários da antropóloga Tânia Stolze de Lima (2005), no livro Um peixe olhou 

para mim, sobre os Yudjá, etnia indígena que hoje vive no Parque Indígena do 

Xingu, que falam de ‘pessoa fractal’, inspiradas na proposição-conceito de Roy 

Wagner. Guardadas as diferenças de universos etnográficos e objetivos de pesquisa 

absolutamente distintos (não possuo dados suficientes e tampouco tenciono esboçar 

uma teoria da pessoa playadoreña), Lima pergunta-se como obter um “ponto de 



	
	
	

119	

vista sensível ao que é refratário à descontinuidade entre partes e todos, interior e 

exterior, continente e conteúdo” (idem, p. 121), tendo em vista que a pessoa fractal 

só pode ser evidenciada a partir de sua relação com outras – o que, para Wagner, 

trata-se de uma relação integral, reforça Lima. Tomo essa reflexão não para pensar 

relações de parentesco ou, como já alertei, delinear uma teoria da pessoa, mas para 

pensar esse intrincamento de relações entre rio, peixes, pessoas e seres diversos – 

a fractalidade, portanto, termo que me parece adequado para desviar-me de uma 

tendência para fragmentar. E também para pensar, ainda que sucintamente, sobre 

atividades que atravessam todos esses mundos, os quais estão constantemente em 

movimento. Trata-se, no caso de Playa de Oro, de relações integrais, que não 

podem ser seccionadas porque compõem-se. O peixe pescado pelas crianças, o 

anzol utilizado, o peixe comprado em Selva Alegre ou a constatação da diminuição 

de peixes, tudo converge para hiperligacões, em cadeia, que não podem ser 

pensadas mutiladas de seus conjuntos.  

O que pondero, portanto, é que as sessões aqui apresentadas, primeiro sobre 

o Rio e posteriormente sobre o bosque, estão divididas apenas para exercer uma 

narrativa perceptível. Por exemplo, das poucas vezes que o tema ‘pesca’ apareceu, 

ele veio combinado com uma série de assuntos, seja para falar do quão saboroso o 

sábalo é, seja para lembrar que esse sábalo antigamente era pescado com anzóis. 

Ou ainda, para lembrar que para pescar há que aceder ao mundo do Rio, o que 

significa correr o risco de encontrar seres extra-humanos. Os temas se combinam 

porque os mundos se compõem, tal como a noção de fractalidade, porque se trata 

de uma “entidade na qual relações estão integralmente implicadas” (Wagner, 1991, 

p. 163), ou seja, pressupõe uma totalização. Nesse sentido, tomando esse conceito 

de fractalidade (que acredito estar além de uma teoria da pessoa), persigo esses 

links, ainda que para narrá-los tenha que apartar o que é fractal. 
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Imagens 14, 15, 16 e 17: Detalhe de jovens na canoa, sem motor, partindo, Rio acima, para 
pescar. Na sequência, tambores e catangas (armadilhas para camarão) dependurados no 

teto de uma residência. Abaixo, os peixes pescados pelas crianças. Por último, Jean Pierre, 
8 anos, mostra seu anzol no dia de pesca na playa, quando buscava peixe para fazer 

comida de Boda. 
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2.3.2 Existentes: quando o mundo aquático é relacional 

Mire, en este caso, en la conservación tanto del agua como en la 
tierra hay seres vivientes. Los pescados son seres vivientes, los 
animales son seres vivientes, entonces, ¿qué pasa? Si un individuo 
trata de poner, pongámosle, un veneno en el agua, donde están los 
pescados, acaba con toda la generación… porque muere el grande y 
el pequeño. Así mismo con los animales. Y no solamente los 
animales, hay muchas clases de insectos en el bosque primario, 
muchas clases de insectos… y esos insectos son, hay veces… de 
buena condición para la persona, para el ser humano, porque hay 
bichos que no se los alcanzan, es solamente con telescopio, y son 
muy interesantes para el ser humano. 

Falar, portanto, do Rio Santiago e das relações que o compõem é pressupô-lo 

em um encadeamento de relações. Como aponta Don Davi, ao falar das relações 

ecológicas tanto na água como na terra, todos os seres vivientes estão 
inexoravelmente ligados. Os peixes, por exemplo, têm minguado sobretudo em 

razão dos venenos que são utilizados para a minería a céu aberto, a qual detalharei 

no capítulo 4. Dessa forma, em virtude da desaparição de determinados peixes, os 

efeitos em cadeia são visíveis: muitos homens já não se animam a pescar e a maior 

parte dos peixes hoje consumidos, como mencionei, provêm de Esmeraldas, os 

quais são revendidos em Selva Alegre.  

Te voy a dejar pa’ cría. É, então, a máxima local que sintetiza o pensamento 

de resguardo dessa ecologia. O que Don David indica é, sobretudo, uma simetria 

entre os seres, a qual perpassa um componente em comum: vida. Essa noção de 

que tudo tem vida e de que todos os existentes, incluindo o Rio Santiago, compõem-

se, é uma das balizas que norteia os regimes de manejo dos recursos naturais em 

Playa de Oro. Essa frase condensa, então, aspectos essenciais dessa ‘fractalidade’: 

Juan García Salazar (2003), ao contar a história de vida de Papá Roncón, 

importante marimbista da região norte esmeraldeña, nascido às margens do Río 

Cayapas, assinalou esse pressuposto que, conjecturo, transcenda Playa de Oro, 

mas seria extensível a essas comunidades negras dessa parte setentrional do 

Equador. Nas palavras de Papá Roncón: 

El que se embarcaba a pescar, cogía sólo lo que necesitaba para la 
comida de ese día y a lo más cogía para el desayuno del otro día y lo 
mismo hacia el que se metía a la montaña a cazar, esa persona sólo 
mataba los animales que necesita para su comida del día. [...] Otra 
cosa muy importante que los mayores tenían en su tradición era que 
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las hembras de los animales casi no se andaban matando, lo mismo 
que las hembras que estuvieran con huevos o poniendo, esos 
animales nadie los mataba, ni los cogía, se los dejaba pa’ cría. Ahora 
nadie deja nada pa’ cría, todo se mata y me parece que eso es malo 
de estos tiempos la gente no es racional. Porque si las hembras de 
los animales no se reproducen poco a poco todo se acaba. Por eso 
los viejos tenían un dicho que siempre ellos decían: te voy a dejar pa’ 
cría, esto se decía para no matar a los animales chiquitos. (Salazar, 
2003, p. 48) 

 Ainda que Papá Roncón fale de um tempo derradeiro, atribuindo ao presente 

atitudes não-racionais porque impróprias para a manutenção dessa cadeia de seres 

viventes, devo retomar à proposição de Jimena, de Timbiré, quando assevera que 

Playa de Oro, em razão da distância das demais comunidades do Santiago e da 

inexistência de estrada que a conecte com Selva Alegre, manteve algumas 

tradiciones de los mayores, ao contrário das outras comunidades do Santiago-

Cayapas, das quais fala Papá Roncón. Retomo a sentença de Jimena, que supõe 

uma integridade da natureza e das tradições playadoreñas, porque o dejar pa’ cría 

é uma constante na Comuna, conceito de manejo que se interconecta com outros 

princípios (por exemplo, quando falam do Mulato Bamba, que abordarei no capítulo 

4). O que está jogo nessa asserção é o mantenimento desse mundo composto por 

diversos entes, inclusive daqueles bichos que no se los alcanzan, como contou Don 

David, mas que integram um conjunto que, se dissociado, se acaba.  

 Essa interligação de mundos, pressuposta em rede, não informa apenas uma 

gestão pragmática de recursos, como facilmente poderíamos supor. O manifesto, 

nesse conceito do dejar pa’ cría, a partir desse conhecimento do entorno baseado 

na percepção, é que há uma relação – por assim dizer – simbiótica entre os 

playadoreños e diversos entes, incluindo aqueles que são pouco ou nada visíveis. 

Dito de outra forma, essa relação de simbiose, porque agregadora, indica que a rede 

não se esgota na assunção da conservação na qual a principal finalidade seria a 

duração da vida playadoreña, mas – para além desse parâmetro – assinala a 

necessidade de manutenção de mundos diversos que, igualmente, estão habitados 

por seres diversos.  

 É a respeito dessa cosmovisão integradora, na qual o Rio possui uma 

centralidade, que Don David esboça uma análise sobre os diversos seres vivientes 

que compõem mundos. Da história que narra Don David se depreende que os 
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playadoreños habitam, em combinação com outros seres, um mundo que também 

está associado a outros mundos. O Río Santiago é mais que um ente, ou como já 

citou Viveiros de Castro (1986), é um entre, porque ‘no meio de’ mundos diversos, 

mas compostos: 

- Aquí hay espíritus más. En el fondo del río hay espíritus. Una 
vez vino un señor, un gringo, no me acuerdo de qué parte era, y 
andaba yo con un señor, otro compañero que llamaba Alberto, tenía 
de edad unos 25 años, y nos pidió que si queríamos trabajar con él, y 
yo le digo “[…] que yo no quiero […]”. Dice “ustedes solamente 
canoeros, para subir y bajar. Y de ahí donde yo voy […] el charco, 
ustedes todo el día, solamente lo que tienen que tener práctica que el 
dínamo no se quede sin gasolina, para que no se apague”. Ya, nos 
fuimos. Llegamos allá arriba... 

- ¿Hace mucho tiempo eso, don David? 

- Si, hace más de 40 años… A un charco donde mi mamá se crio ahí 
en ese sitio, y dijo “me voy a bañar en ese charco”. Le digo “amigo, 
pero en ese charco hay pescado bravo”, dice “no, a nosotros el 
pescado bravo no nos hace daño”. […] Cargamos el dínamo se puso 
toda su armadura de baño, […] todo y “shh” se fue, “no dejen apagar 
el dinamo” y se fue el hombre. Tres horas y nada para subir. Le digo 
“Alberto, se ahogó ese diablo”, y nada para subir. Tres horas y media 
nada… como a las cuatro horas y medía vemos que […] timbró el 
dínamo […], y cuando salió se quedó así… rebalsaba el agua […] 
canoa. Y yo digo “vamos a traerlo”, después dijo “no, canoa, quieto, 
espere allá”. Llegó y dice “me muere, yo muere y yo este charco no 
baño más nunca. Nunca, nunca, nunca baño más en este charco”. 
Dice “uno va bajando, va bajando, va bajando, y abajo hay siete 
gradas… 

- Como una escalera… 

- Como una escalera… Dice “pero bien bonita las gradas, bien 
lisas. Y abajo de las siete gradas encuentro un hombre sentado 
con un libro, un tintero ¡y una pluma! Él me vía a yo y yo lo vi a 
él”. Dice “pero agua más para abajo”, dice “una calle bonita y […]  el 
charco, más allá”. Dice “pero eso no sabía, porque estaba por ver y 
conocer quién era él y ni él me hablaba y ni yo tampoco”, dice “hasta 
que ya una vez que estaban ya… estaban cerrando las puertas, dije, 
no, me voy para afuera” y salió. Y el hombre se murió, no sé si esté 
vivo, pero me parece que ya se murió porque era un hombre de 
bastante edad, y no lo vi más. Pero dijo que en ese charco se 
moría él y a aquel buzo que él conocía y viniera para acá, le 
decía que ese charco no cayera más, porque es temeroso el 
charco. Y ahora se ha compuesto bastante. Ahí se veía dos 
pescados peleando, dos pescados grandes. A mí me tocó ver al uno 
que tenía más de cinco metros de largo… a mí me tocó verlo al uno. 
Entonces, en el fondo del agua hay los mismos espíritus que 
habemos en tierra […] planeta, cada ser viviente vive en un 
planeta. 
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 No fundo do Río, nas águas profundas, há toda uma vida: peixes brigam, 

espíritos de homens leem livros. E a vida no fundo do Río segue em sintonia com a 

vida fora da água. Pondera Don David: “temos que conservar o Río, porque há 

diversos seres que aí habitam”, registrei em meu caderno de campo assim que 

desliguei o gravador. E a manutenção desse mundo – que se acessa pelas escadas 

das águas do Santiago – não é apenas uma expressão de uma utilização racional de 

recursos, mas o cuidado com as vidas que compõem os mundos no entorno de 

Playa de Oro: e vida, nesse amplo sentido playadoreño, pressupõe espíritos e 

peixes que rivalizam.  

Mas esse mundo aquático também agrega seres que povoam suas margens. 

A história que recorrentemente ouvi de Don Davi, e também de seu filho Clemente, 

diz respeito às sereias. O Santiago é composto de muitas vidas e mundos que se 

interconectam através desse ‘entre’. As sereias, como já apontado por Don Alejo 

(Konanz, 1992, p. 41), vivem em um outro mundo, parecido com o mundo habitado 

pelos playadoreños, mas se trata de otra bahía, otro planeta. Don David, por sua 

vez, me contava: 

- Don David, ayer yo estaba viendo el video de esa gringa [de uma 
pesquisadora estadunidense], y en ese video usted estaba hablando 
de una sirena, ¿qué historia es esa? 

- Esa es… son unos espíritus que viven en el fondo del mar, del río. 
O en la orilla. 

- ¿Del  río? 

- Sí, y del mar también… 

- ¿Del Santiago, por ejemplo? 

- Si aquí anterior se había. Anterior aquí… acá arriba hay un charco 
que llama Padre Santo y ahí, tiempos de Semana Santa, solo en 
tiempos de Semana Santa… ahí veían a una mujer que se saltaba 
porque el río baja aquí y así […] una maceta y cuando está el río 
seco hay una maceta bien bonita. 

- Como en la playa… 

- Como en la playa. Y ahí muchas veces me encontraba a esa mujer 
bañándose, peinándose la cabeza. 

- ¿Hermosa? 
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- Linda mujer es… dicen los que la han visto de cerca que es bonita 
la mujer. Pero ella vive en el fondo del lago, y del mar, y del río. Ellos 
son de otro planeta, pero ellos vienen a este planeta… y si es 
mujer y le encantó un hombre ella da, da, hasta que se lo lleva… y 
no se ahoga, se lo lleva para marido. 

- ¿Pero qué ocurre con el hombre? ¿Sencillamente se desapareció? 

- Se desapareció… 

- ¿No se muere…? 

- No. Ella se lo lleva para marido, el secreto que ella tiene se lo pasa 
a él, y nunca le pasa nada. Y ahí en ese charco siempre la 
encontraba, peinándose, el pelo de ella es pelo de oro, lindo y se va 
peinando. Y ahí una semana santa yo venía bajando solo en mi 
canoa, un día viernes, en la cuaresma, que llamamos nosotros, siete 
días de la Semana Santa. Y ahí en ese charco venía cantando el 
gallo clarito “kekerekee”… bajé el canalete y aí me senté en el fondo 
de la canoa, me agaché la cara y le oía el cantado de gallo, como 
una cuadra bajando el río lo oía cantando al gallo, clarito, clarito el 
gallo. En ese charco… era encantado ese charco. Y una Semana 
Santa, hace como unas tres Semanas Santas aquí, salimos de la 
fiesta, de las tres horas y nos venimos e íbamos como unas cuatro 
personas caminando y les digo “¡pero allá están dos señoras!” 
peinando en la Peña. Dos mujeres blancas. 

- ¿Blancas? 

- Sí, las sirenas no son negras, son blancas. Allá estaban en la playa 
[…] estuvieron, estuvieron y blum blum se largaron al agua… 

- ¿Pero ellas les hacen mal a las personas? 

- No, no, ellas a nadie le hacen mal. 

 

  É nesse mundo inverso que as sereias habitam. Inverso porque se trata do 

mundo aquático – no caso o Río Santiago – onde há vida assim como na superfície; 

onde há uma sociabilidade que ultrapassa o imediatamente perceptível em suas 

bordas. Como refere Don David, são seres de outro planeta em um mesmo planeta, 

os quais habitam inversalmente um mundo que é avesso à Playa de Oro, mas que é 

complementar porque se comunica – especialmente nos dias de Semana Santa, 

quando esses existentes estão mais propensos a se manifestar, justamente em 

razão do caráter sagrado dessa data: são nesses períodos que esses mundos 

opoentes tecem tramas de intercomunicação. As narrativas de Don David, portanto, 

sobre esse ser “meio pescado, meio humano”, se vinculam aos comentários de Don 

Alejo: 
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Ellas tienen su encanto en el plan del agua. Vea, acá ende le digo 
balaca vaca, aullaba perro, gratía gallo, cantaba gente, tocaban 
música, que música bien elegante. En la Cuaresma era segurito que 
se oía.  
Ellas viven allá en el otro mundo, eso es bien como aquí, allá es seco 
como aquí, sino que es otra bahía, otra planeta, pues. Ella se lo lleva 
allá pero ya para traerlo de nuevo es imposible, no que ya vay 
desencanta en el mundo de allá. De allá no regresa, ni crea, porque 
entonces viene a conversar cómo es el mundo de allá. Ella se lo lleva 
de marido, lo deja en el otro mundo. (Konanz, 1992, p. 40-41) 
 

  Nesse mundo onde sereias habitam, o interdito é regressar desse espaço 

aquático e contar para outros humanos do que esse mundo pouco suposto é 

constituído. Como os homens que se encantam com as sereias jamais regressam à 

superfície, há lacunas sobre esse mundo aquoso. Assim, o que os playadoreños 

ponderam nessas narrativas sobre as sereias é que há que se guardar os dias 

santos, especialmente a Semana Santa. A partir desse resguardo, se dá uma das 

formas de mantenimento desse mundo inverso: e nesse mundo invertido está 

contido vidas que não são inteiramente ocultas, mas presumidas, porque as histórias 

daqueles que escaparam de habitar o fundo do Río Santiago emergem para alertar 

os incautos sobre a existência desses planetas com seres diversos. Clemente 

complementa: 

En el rio hay una sirena que hablaban los veteranos antes. Pero 
estos son espíritus que salían más en Semana Santa, en los días 
santos. Porque en este tiempo, me contaba mi abuela, mi papa, mi 
mama, que en tiempos de la Semana Santa, que son días grandes, 
días santos, no se podía correr, no se podía tirar a bañar en el rio. 
Tenían que bañar con mate, con un recipiente que llamaban de mate 
de calabaza. Un trabajo, lo partíamos, les raspábamos y este 
recipiente nos echabamos agua. Porque si tu te lanzaba, decían que 
la sirena estaba al borde del rio. Se habitan la sirena en el mar, como 
en las películas, igualito. Y en mi comunidad, me contaba mi abuela, 
que una sirena se llevo a un niño, o un niño… Pero una persona que 
era mayor de edad, porque era el día viernes santo. Dijeron al chico 
que no se tirara a bañarse al rio y el en esto se lanzó. Cuando se 
lanzó, salió una mujer, media pez, media gente, y lo alzó así al chico. 
Y solo le batió la mano y hasta hoy día... 

   

  Em 2013, em minha última visita a Playa de Oro, cheguei uma semana após a 

Páscoa. A comunidade ainda estava em efervescência com a visita de muitos 

daqueles que moram em Quito ou Esmeraldas. As histórias dos namoros, dos 

encontros, dos bailes, das roupas novas e das rezas na Igreja animaram por muitos 
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dias minhas conversas com muitos playadoreños. A Semana Santa, período 

excepcional em Playa de Oro, era um perfeito mote para recomeçar diálogos que 

ficaram retidos em minha visita anterior. Até as crianças, companheiras constantes 

nessas minhas incursões na Comuna, me relatavam em tom ameaçador sobre as 

sereias que podem surgir das profundezas do Río nos dias da Semana Santa e do 

quanto ficaram assustados nessa última Páscoa. – Mas, Daidy, por que as sereias 

só saem do seu mundo na Páscoa?, perguntei desafiando minha interlocutora mirim. 

– No lo sé, pues, creo que hay espíritos por ahí en el Río, no? Son días de los 

espíritos...  

  Mas não são apenas as sereias que privilegiam a Semana Santa para aceder 

ao que seria inverso ao seu mundo, nesse caso a superfície playadoreña. Contava-

me Clemente que os mais antigos preveniam sobre um barco fantasma que vagava 

a ermo no Santiago, especialmente nesses dias santos como a Páscoa. Tal 

embarcação estava tripulada por homens e mulheres que venderam suas almas ao 

Diabo. Don Alejo, talvez meu grande interlocutor teórico, já assinalara o que mais 

tarde escutaria de Clemente:  

Ahí penan mucho. Ese es un barco visión, un barco fantasma. 
Cuando es tiempo de Cuaresma se lo ve, tarde en la noche. Allá 
están los que han trabajado con familiar, los que entregan su alma al 
Diablo para ser ricos. En esos barcos usted ve cosas verdes, cosas 
azules, distinta calidad de cosas, esas cosas coloradas que parecen 
el infierno. Los tripulantes andan con cadenas, unas cadenísimas y 
usted no más oye que runnn, esas cadenas que van arrastrando del 
pescuezo. (Konanz, 1992, p. 39)   

  São muitas as afinidades na história narrada por Don Alejo, de um barco que 

vaga com pessoas que ‘trabalharam com familiar’ (constituíram parentesco com o 

Diabo) ou mesmo que entregaram suas almas, com o que Clemente me descreveu. 

O que gostaria de acentuar, nesse momento, é que os playadoreños reconhecem 

que o Santiago comporta mistérios recônditos. Enquanto Clemente narrava sobre o 

barco (que abaixo transcrevo um trecho), algumas crianças se aglomeravam em 

torno do gravador e comentavam que “o Río tem espíritos”. São mundos insuspeitos. 

Ou melhor, são mundos em mundos interconectados. 

Bueno, esto era... era barco fantasma, le llamaban en este tiempo, 
era un barco, es decir, que le llamaban Riellero. Era una fantasma 
que aparecía a la noche y no a todas las personas. Era una persona 
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que sabia muchas cosas. Cosas como diabólicas, cosas de mas allá. 
A esto le aparecía, era como una reliquia, parecía un barquito con un 
hombre con un mocho. Pero este barco se aparecía para las malas 
personas, no para otras. Pero la gente tenia mucho miedo a hacer 
caso. 

Mas o Santiago, além desses espíritos que o habitam, possui em suas 

correntes águas encantadas. Foram duas as situações em que ouvi a menção ao 

caráter mágico das águas santiagueñas. A primeira foi em razão do meu retorno a 

Playa de Oro, em minha segunda estadia na Comuna, em 2012. Incrédulos com 

meu regresso, talvez porque imaginavam que meu retorno, assim como o dos 

demais turistas que ali chegam, seria improvável, muitos tentavam explicar essa 

minha volta à Comuna através do meu ‘batismo’ nas águas do Río: quem mergulha 

no Río, sempre retorna.  

De fato, depois que estive em Playa de Oro pela primeira vez, não conseguia 

me desvencilhar das muitas imagens e experiências que me invadiam. Aqui, porém, 

não quero descrever o quanto estive às voltas com um campo que me parecia 

surpreendente e desafiante, já que esses muitos afetos já foram descritos no 

prelúdio desta tese. O que quero ponderar é que sabidamente as águas do Santiago 

guardam algo de impenetrável. São sereias e barcos fantasmas, mas também águas 

que no seu fluxo contínuo fixam esse sentido de revir. A partir desse parâmetro local 

de um laço perene, tal qual as águas do Río, explicavam meu regresso, mas 

também daqueles playadoreños que migraram para outras cidades: na Páscoa, 

quando muitos aproveitam o feriado prolongado, as águas se agitam ainda mais em 

razão desses mundos inversos estarem suscetíveis à emersão, mas igualmente pelo 

retorno dos que foram marcados pelas mágicas torrentes santiagueñas.  

A segunda vez que ouvi sobre essa forte marca deixada naqueles que se 

banham em suas águas foi quando Fernanda Ayoví me explicava sobre os 

compromissos de um padrinho ou madrinha. O compadrio52, em Playa de Oro, 

																																																								
52 O compadrio já foi amplamente discutido na antropologia. Há diversos autores que se 

propuseram a discutir essa relação de apadrinhamento e, obviamente, as leituras são diversas. 
Destaco, porém, o artigo de Jorge Gáscon, Compadrazgo y cambio en el Altiplano peruano (2005), 
quando recupera considerações dos antropólogos Sidney Mintz e Eric Wolf, os quais avaliavam que 
“una de las principales características del sistema de compadrazgo es su adaptabilidad, tanto a los 
distintos contextos económicos, políticos y socio-culturales como a los diversos intereses de los 
sujetos que lo practican” (Gáscon, 2005, p. 193).  
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ocorre através do batismo na Iglesia de La Merced, quando anualmente, 

normalmente próximo ao Natal, um padre reza uma missa, a qual finda com o 

batismo coletivo das crianças que nasceram em Playa de Oro ao longo do ano. 

Entretanto, antes dessa cerimônia católica, os pais de um recém-nascido o batizam 

através da agua de socorro. E é sobre esse ritual que falarei brevemente. 

A água de socorro, como o designativo sugere, é realizada com o intuito de 

proteger a criança, me explicava Fernanda53. Três credos são rezados e, ao final de 

cada um, os padrinhos escolhidos pelos pais vertem sobre a cabeça da criança um 

pouco de água, ocasião em que também devem recitar a frase: Dios te bautiza en 

nombre del Padre, del Hijo e del Espíritu Santo. A água utilizada nesse batismo pode 

ser bendita por um cura – ou, na ausência dessa água benta, se emprega a água do 

Río. Antigamente, quando as visitas de um padre em Playa de Oro eram escassas, 

a água aspergida provinha do Río, sem a mediação do cura. Além disso, quando 

outrora não havia motores nas canoas e os deslocamentos para outros pueblos 

eram mais restritos, o batismo se dava unicamente pelo ritual da água de socorro. 

Diz-me Fernanda que, quando se batiza a criança com a água do Río, tal ato já a 

torna cristã, não carecendo – portanto – do batismo na Igreja, ainda que hoje seja 

comum realizar os dois batismos (e os padrinhos do batismo na Igreja podem ser os 

mesmos ou não da água de socorro). 

A água de socorro possui uma importância que está além das relações 

assumidas de compadrazgo, justamente porque os padrinhos, além de se 

incumbirem com os cuidados com a criança, são os responsáveis por acionar 

magicamente a proteção que advém das águas do Río: após a quarentena da mãe, 

é comum que a criança recém-nascida acompanhe os pais nos trabalhos no monte, 

																																																								
53 Fernanda me contava, nesse ensejo, sobre seu forte vínculo com Marco, irmão  caçula da 

sua mãe, Doña Neura. Fernanda foi a madrinha da água de socorro de uma filha de Marco que 
faleceu. – Yo quería mantener esa relación; por isso convidou Marco para ser o padrinho de Johan, 
seu segundo filho. A gravidez de Fernanda, ruidosa em razão do pai ser colombiano e trabalhar em 
uma mina a céu aberto da região, recrudesceu a relação de Fernanda com algumas pessoas da sua 
família. Marco, por outro lado, se manteve ao lado de Fernanda e – me ayudó en el embarazo, 
conforme minha amiga me contou, justamente porque esse parentesco, reforçado com o compadrio 
da água de socorro, criou uma relação de reciprocidade e afeto entre tio e sobrinha. Não se trata de 
uma relação de obrigações, pondera Fernanda, mas de afeição e estima. Registrei em meu diário de 
campo que os afilhados da água de socorro são bem quistos pelos padrinhos precisamente porque 
os pais já os escolhem a partir de critérios de afinidade. E cuidá-los, acrescenta, é consequência 
desse apreço, não uma imposição.  
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local que é permeado de perigos que vão desde as cobras até espíritos que rondam 

a mata. Com a água derramada em sua fronte e o acolhimento dos padrinhos, a 

criança estará devidamente acomodada na comunidade; por isso a escolha dos 

padrinhos, que são em torno de quatro, obedece critérios de parentesco ou de 

relações de afinidade, mas é requerido que sejam playadoreños. Quem nasce na 

Comuna está acomodado e ajuda, através da força do Santiago, a acomodar e 

salvaguardar crianças. A mágica das águas santiagueñas irrompe na guarita 

daqueles que nascem às suas margens. 

A água do Santiago, através do batismo da água de socorro, não apenas 

blinda a criança de diversos riscos, mas a antepõe nesse mundo, muito semelhante 

ao procedimento que fazem alguns dias após o nascimento de uma criança, quando 

o recém-nascido é tomado nos braços por seus tios ou tias (ou ainda irmãos e irmãs 

do neonato) e é apresentado aos arredores de Playa de Oro. No caso da água de 

socorro, a criança é envolvida com os poderes das torrentes do Río, se tornando – 

além de cristã – uma pessoa playadoreña territorializada no seu mundo. 

 

***  

 Juan García Salazar, por ocasião do I Congreso Nacional Afroecuatoriano – 

salud, medicina ancestral e interculturalidad, realizado em Quito, em 2010, ressaltou 

em sua exposição, intitulada La desterritorialización y su incidencia en la salud de 

los afroecuatorianos, um verso que diz que no hay un pueblo sin un río. Essa frase 

resgatada por Juan me parece sintetizar toda a forte ligação dos playadoreños com 

o Santiago, relação que nomeei ao longo deste tópico de integradora, porque o Río 

é um ‘entre’ que interconecta mundos. Ainda na sua apresentação, Juan García 

destacou que a água para os afroequatorianos é essa energia que movimenta um 

mundo chamado Río: 

En nuestra tradición cultural, el agua es más que agua, es la energía 
vital de un gran mundo que se llama río, en el mundo del río viven 
miles de seres, algunos son visibles, otros son invisibles, pero, para 
nosotros, todos son reales, existentes y nuestro ser, el ser 
afroecuatoriano, se alimenta de su existencia; y cuando la existencia 
de esos seres invisibles del agua mueran, nosotros también 
moriremos, porque venimos ligados a ellos desde los ancestros. 
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Salud y agua es un buen cruce para poder abordar de manera 
racional el tema de la desterritorialización que viven los pueblos 
negros y la salud. Los mayores decían que todo lo que vive sobre la 
tierra, sea este un ser grande o sea este un ser pequeño, tiene su 
dualidad en el mundo de las aguas, si los ríos de un território se 
mueren, el reflejo del ser humano que encuentra su dualidad en el 
agua, también se muere, el reflejo de nuestras formas de vida están 
en las aguas y esas aguas ahora están muriendo. Hasta ahí, casa 
afuera.  

 

  Desse discurso de Juan, significativo porque sumariza o que discuti neste 

tópico, considero potente o argumento do mundo das águas como reflexo das 

formas de vida que estão na superfície; e é a partir dessa leitura de Juan que quero 

resgatar o que tracei acima, especialmente combinando com a linha argumentativa 

que sublinhei no início deste capítulo. Nesse sentido, gostaria de me afastar da 

concepção do “ecólogo por natureza”, (Restrepo, 2013), criticada por Eduardo 

Restrepo, forjada a partir de termos alheios que produzem “um efeito de verdade 

fundado nos discursos de especialistas, principalmente de biólogos e ecólogos” 

(2013, p. 208, tradução nossa), os quais pressupõem, a partir de imagens 

tipificantes, uma relação harmoniosa das comunidades negras com a “natureza”, 

para me aproximar dos vínculos com o Río Santiago que sugerem essa reflexividade 

que Juan García aponta. 

  A centralidade que o Río ocupa na vida dos playadoreños, conforme 

descrevi, não se reduz à organização espacial das casas ou ao provimento de 

recursos. Também não é apenas um canal de transporte. O Río pressupõe, como 

bem enunciava Clemente, parte del territorio, o território (que evade uma mera 

caracterização fisiográfica) que se compõe com muitos entes – sejam humanos, 

animais, bosques e montes e todos os elementos que aí se encontram – existentes, 

como menciona Juana García. Disso decorre que Playa de Oro possui relações de 

resguardo com esse território que não devem ser traduzidas a partir de noções, tão 

arraigadas, como uma união idílica dos playadoreños com a ‘natureza’. Até porque a 

natureza, como pondera Don David, é tudo que tem vida. Nessa acepção local, o 

Río está repleto de vidas, algumas invisíveis, mas que compõem os mundos da 

superfície ou do seu inverso. 
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 O Río, nesses termos locais, deve ser preservado porque está 

intrinsecamente associado com esse ser playadoreño. Quien somos, quien es el 

Santiago?, respondia em forma de pergunta Dona Neura aos meus questionamentos 

sobre o Santiago. O Río é Playa de Oro, Playa de Oro é o Río, uma junção que não 

pode se desanexar porque constitui mundos – um entre/ente, afinal. Esse reflexo 

oportunizado pelas águas do Río, a dualidade de que fala Juan García, provê essa 

energia que alimenta em dois sentidos os mundos. E tal associação está além de 

um discurso exógeno preservacionista. Essa ‘salvaguarda’ de mundos, de tudo que 

tem vida, é antes a manutenção desse movimento, desse entrelaçamento de 

mundos, de vidas que se sustentam porque há duplos.  

 

2.4. O bosque e suas reentrâncias 

“Mi tierra en mi no cesa, 
Recuerda en mis recuerdos” 

 
Los años verdes 

do poeta afro-esmeraldeño, Antonio Preciado 
  

 O Río Santiago possui uma infinidade de tramas. Em Playa de Oro, como 

dito, o Río é central. Divide mundos ao mesmo tempo em que une mundos diversos. 

Diz-se que não é por acaso que as casas são erguidas ao longo de suas margens. 

Mas as casas dos playadoreños também estão dispostas no entremeio de uma 

composição de diferentes domínios; e o que vem além das casas são, 

respectivamente, o monte e o bosque. Porém, antes de aceder a esses diferentes 

domínios que se amalgamam no que os playadoreños referem como “comunidad”, 

resgato a história da Tunda, porque é através desse ser que as crianças me 

explicavam os segredos do bosque.  

 Em umas dessas tardes quentes em que esperava sem muita convicção que 

alguém me recebesse, justamente porque o pós-almoço é, assim como as manhãs, 

reservado para as lidas no monte, eu me distraía desse temor de não estar 

verdadeiramente ‘coletando dados’ na companhia das crianças. Quando não 

estávamos jogando bingo ou fazendo comida de boda, elas se empenhavam em me 
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contar histórias. Nia, uma das mais velhas do grupo, então com nove anos, frente à 

desobediência dos menores, constantemente os amedrontava com a figura da 

Tunda. Peguei o gravador para ouvir de Nia a história da Tunda, porque afinal isso 

era tão recorrente quanto as travessuras das crianças.  

A buscar la Tunda, con la pata de tunda 

As crianças entoavam em coro o verso do chigualo. Nia, por sua vez, se 

esmerava nos detalhes ao contar a história. Naquela tarde éramos muitos os 

ouvintes. Talvez a história da Tunda tenha sido o único momento em que as 

crianças ficaram em um silêncio absoluto, com os olhos fixados em Nia, quase 

atônitos. A Tunda, me diziam nas pausas de Nia, não é exatamente má, mas - após 

tanto sofrimento - é um ser que ronda a comunidade e pode perturbar os incautos, 

desobedientes e os infiéis. Nesse caso, o pavor das crianças era desobedecer os 

mais velhos e serem alvos da punição da Tunda.  

A Tunda, contava Nia, é uma temida mulher que vive no bosque. Quando Nia 

alude ao bosque faz referência ao espaço que está além do habitado, 

compreendendo o monte (onde se localizam as fincas) e todo o entorno que está 

nos entremeios desses lugares habitados e longínquos. Assim, a residência da 

Tunda é todo esse espaço situado para além das casas, seja o monte, seja o 

bosque primário. Sua aparência é de uma jovem mulher, com um pé igual a um 

moedor, um molinillo, e outro pé do tamanho de um pé de bebê54. Porém, não é com 

esta aparência que a Tunda costumeiramente aparece, mas a partir de formas 

familiares, como de um parente querido da vítima ou mesmo de um animal. 

Os olhos das crianças arregalavam a cada pormenor que Nia contava, 

especialmente sobre o aspecto da visión. Uns se exasperavam e já acrescentavam 

fatos novos, porque tem um menino, lá do outro rio, que foi entundado. Como referi, 

a Tunda tem como vítimas preferenciais as crianças desobedientes, maridos infiéis 
																																																								

54 Sobre a Tunda, Don Alejo narrou a Konanz (1990, p. 34): “La Tunda se aparece como 
cualquier persona. Por ejemplo, a estos muchachitos se les aparece como la mamá, o si es posible 
como la tía. Otra vez viene en figura de otra, en otras condiciones. Hay veces, con la mesma ropa 
que está usted se le compadece a uno, y hay veces es con unas bayetas, esas bayetas de lana, 
bayetas verdes. Lo único que le diferencea a ella es que el un pie es de cuero y otro de molinillo, de 
esos batidores de chocolate. Chiquiticos los piesitos. Y entonces va en los esteros cogiendo camarón, 
camaroncito crudo, se lo va metiendo en el culo, como asándolos, y va comiendo. Pero entonces que 
no hagan ¡tan, fua! se desaparece; a ella le asusta es el ruído [...].” 
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ou mesmo homens e mulheres que inadvertidamente invadam seu território. É ao 

oferecer camarão, cozido no próprio ânus, que essa criatura entundará sua presa. 

Nesse estado, contaram as crianças, a pessoa fica enfeitiçada, como um zumbi, em 

um transe quase irreversível. Esse morto-vivo, então, é capturado pela Tunda e 

levado ao seu esconderijo. Ainda que seja grave, o entundamiento pode ser 

revertido se os padrinhos e madrinhas da vítima, acompanhados de um padre e de 

todos os familiares, adentrarem no monte, munidos de tambores (bombo, cununo, 

mas também maracas), para cantar e recitar orações que desfaçam o feitiço dessa 

visión.  

Whitten Jr. (1992, p. 116), ao falar sobre a Tunda, descreve que aqueles que 

contam histórias a respeito dessa visão, as formulam a partir de experiências 

próximas – há sempre um conhecido, um ancestral, um parente ou morador de um 

rio das redondezas que passou por algum entundamiento. Ainda, refere que há um 

conceito geral sobre algumas visões, como a Tunda, que é o da ‘bruxa-necrófaga’ e 

que o medo seria a arma central dessa criatura; tendo em vista que a Tunda 

‘enfeitiça’ suas presas. Por outro lado, “uno puede combatirlo por medio de la fuerza, 

del coraje, de contra-hechicerías, amuletos, una diagnosis correcta y una 

preparación adecuada (por ejemplo, sabiendo alimentarse en el bosque o en el mar, 

sabiendo descansar y evitar el sobre-esfuerzo en el sol)” (idem, 116).  

Nia, uma criança de nove anos, reproduzia o que ouvia do seu pai, Segundo, 

sobre os que foram entundados nessa região do alto Santiago. E contava, já 

finalizando a história e para algum alívio das crianças, que os playadoreños são 

especialistas em desfazer o feitiço dessa visión, justamente porque manejam um 

conhecimento do entorno que ultrapassa os indiscutíveis poderes da Tunda. 

Tal história é tão emblemática que, após a conversa com as crianças, 

Carmem Ayoví, a agente de saúde de Playa de Oro e uma das minhas grandes 

amigas na Comuna, lembrou que tinha um DVD sobre a Tunda. Tratava-se de um 

filme produzido em Esmeraldas que narrava toda a história dessa visión, que é 

absolutamente recorrente em todas as comunidades negras do norte equatoriano. 

Com o DVD em mãos, nos dirigimos ao comedero de Doña Neura, um dos lugares 

que mais agrega, já que se encontra no meio da Avenida Malecón e possui mesas e 
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cadeiras que servem além do restaurante. Foi ali que no início da noite inúmeras 

crianças se sentaram para ver, dessa vez em minha companhia, a história em 

imagens da temida Tunda. 

O filme mal começara e já havia crianças em pranto. Outras se recolhiam no 

meu colo ou se aproximavam dos mais velhos. Talvez a duração não tenha excedido 

trinta minutos, mas todo aquele evento já era o suficiente para entender que o meu 

dia estava permeado por uma das figuras mais potentes de Playa de Oro e que diz 

muito sobre a relação dos playadoreños com esse bosque. As crianças ali reunidas, 

as mulheres que cantavam os versinhos da Tunda junto com a trilha do filme, os 

homens que espiavam, ainda que não se aproximassem muito do ambiente... Toda 

aquela cena, motivada pela história da Tunda, me apontava que o espaço vivido 

possui marcadores que estão além dos aspectos físicos. Talvez a Tunda tenha me 

ensinado mais sobre o bosque e sobre os diferentes espaços que compõem Playa 

de Oro do que inicialmente supunha. 

Antes de retomar o bosque, é sobre esse espaço habitado que quero dedicar 

umas linhas. Losonczy (2006, p. 125-126), ao escrever sobre esses diferentes 

domínios em comunidade afro-colombianas, ressalta: 

El núcleo central a partir del cual se estructura la espacialidad negro-
colombiana está constituido por el espacio habitado. La selva, por su 
parte, se impone a los hombres como algo existente en una 
exterioridad radical a su capacidad de modificación, en relación con 
su poder de creación. Entre estos dos polos se dibujan zonas 
intermedias que adquieren su sentido a través del río, el mediador 
por excelencia, con todos los movimientos y las representaciones de 
las que es soporte. 

O espaço das casas, as quais são erguidas em relação ao Río, seria essa 

parte cógnita, familiar e conhecida. É entre as casas que as crianças brincam55 e é 

nessa área ‘experimentada’ que se afastam os riscos iminentes do bosque e do Río. 

Não se trata portanto de um lugar de exterioridade radical, como é o caso do 

bosque, mas exatamente o oposto: trata-se de um espaço descoberto, no sentido de 

																																																								
55 Losonczy (2006, p. 127) pontuou sobre esse espaço das brincadeiras das crianças: “La 

calle propiamente dicha constituye el paso obligado hacia el río para los dos sexos, mientras que los 
pasajes laterales, que comunican la parte delantera y trasera de las casas, son el espacio privilegiado 
de juego de los niños. A partir de los 6 o 7 años, los niños de los dos sexos dejan de jugar juntos para 
encargarse de los trabajos propios de cada cual”. 
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sabido e, assim, abrigado. A casa playadoreña, nesse sentido, recobre essa 

proteção, pois está no intermédio do rio e do bosque, uma espécie de zona de 

salvaguarda. De certa forma, adentrar em uma casa playadoreña, especialmente 

nos quartos, é sinônimo de intimidade, exatamente porque é a expressão máxima 

desse espaço reservado.  

Erguidas acima do nível do Santiago, para evitar danos caso as águas 

cresçam, as casas se sustentam sobre pilares de madeira, ainda que hoje seja 

comum os pilares concretados, especialmente daquelas que estão mais vulneráveis 

às enchentes. Com paredes de madeira ou de alvenaria, as casas sempre possuem 

amplas janelas que se projetam para os espaços comuns da Comuna. As moradias 

que se localizam em frente à Igreja possuem como característica essa possibilidade 

de olhar para o externo, ao mesmo tempo em que reservam aberturas que dão 

visibilidade ao Santiago. Mas é na parte baixa da casa que as conversas e 

encontros se dão. No comedero de Doña Neura, por exemplo, onde assistíamos ao 

filme da Tunda, todas as visitas se limitam ao térreo. Nas casas que ficam mais 

próximas à Casa Comunal, as conversas dos homens, após o trabalho na finca de 

cacau, acontecem também na parte baixa das residências. Não apenas para evitar 

prejuízos com enchentes, a parte baixa das casas é um local, por excelência, de 

sociabilidade. 
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Imagem 18: Mercedes observa a movimentação da Comuna, da janela de sua sala, 
localizada exatamente na frente da Igreja. 

 

Assim, a divisão das casas playadoreñas obedece a alguns critérios: se são 

sobre-elevadas, a parte de baixo é para a sociabilidade. Os quartos, comumente, se 

localizam na parte superior. A cozinha, igualmente, pode também estar assentada 

na parte superior, como é o caso da residência de Rocío. Ainda, na parte traseira da 

casa, no nível inferior, estão o tanque e os biombos para o banho. Se há comércio 

na casa, este se localizará, unicamente, na parte baixa – nesses locais, além da 

possibilidade de comprar artigos variados, é onde os homens tendem a se reunir 

para bebericar alguma cachaça ou cerveja. De modo geral, para além da disposição 

dos cômodos, a arquitetura playadoreña prevê espaços laterais entre as casas, de 

modo que o trânsito não fique impedido: há fluxos cíclicos e as casas são dispostas 

com vistas a não bloquear esses circuitos. Pode-se cruzar ruas e atalhar caminhos 

por entre as casas, já que as construções jamais serão planejadas a partir da junção 

de duas moradias. 



	
	
	

139	

Ainda, por entre as laterais das casas ou mesmo na parte de trás, estão os 

canteiros onde se cultivam ervas diversas, sejam medicinais ou para tempero de 

alimentos. As canoeras estão sempre próximas das residências e são construídas 

(assim como as casas) sobre-elevadas, em certa medida para evitar que animais 

destruam as plantações. Ademais, não é apenas essa característica que equivale as 

casas às canoeras: não é incomum os playadoreños referirem às últimas como 

‘casitas’, com a diferença que essa vivenda é dedicada ao plantio seguro de ervas. 

Na cartilha Espacios de usos tradicionales para la soberanía alimentaria de 

comunidades chachi y negras de la zona norte de Esmeraldas (2013) há o 

depoimento de afroequatorianos que aludem às canoeras como “una forma de 

cultivo doméstico que es propio de nuestra gente, se las hace para tener a la mano 

algunos montecitos útiles para los aliños que se le ponen a las comidas, pero 

también para cultivar algunas plantitas que son buenas para el remedio”. Assim, 

quase todas as casas playadoreñas possuem essa casita verde, cuidada 

sobremaneira por mulheres, mas também por homens, na qual há ervas de uso 

imediato. 

Não me parece casual a equivalência das casas com as canoeras, afinal há 

uma aproximação de significados. Doña Neura, que possui uma canoera repleta de 

ervas, me explicava que este cultivo é uma forma de trazer uma parte do bosque 

adjacente às casas e que tal costume é tão arraigado que ao construir uma morada 

é habitual, ao mesmo tempo, erguer uma canoera para o plantio das ervas, cuja 

estrutura quase sempre é oriunda das madeiras que sobraram da construção das 

residências. Una casa sin canoera, no era una casa completa, adverte a cartilha 

sobre a soberania alimentar das comunidades do norte equatoriano, ao que Doña 

Neura subscreve sem hesitar. A casa playadoreña é uma casa que está sempre 

próxima do bosque – os limites são trazidos para perto.  
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Imagens 19 e 20: Domingos Arroyo exibe sua canoera onde cultiva ervas, 
especialmente com a finalidade medicinal. 
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As canoeras, portanto, erguidas bem acima do nível do Santiago, são um dos 

espaços produtivos onde os playadoreños plantam temperos e ervas medicinais 

para sintomas mais simples. Aí estão desde o manjericão (albahaca) até a melissa 

(toronjil); sendo que cada um cultiva o que aprendeu com seus ascendentes, de 

modo que cada canoera diz muito sobre os saberes das famílias playadoreñas. 

Nenhuma canoera será igual a outra, justamente porque esse particular monte 

cultivado é resultado dessas experiências precedentes. Ainda, se evita que outra 

pessoa colha qualquer erva em uma canoera alheia, já que as plantas, conta Doña 

Neura, são ciumentas e reconhecem que a mão é intrusa. Além desse apego das 

plantas, os playadoreños são convictos ao reconhecer que há indivíduos com mano 

brava, capazes de minguar plantas saudáveis. As canoeras são intocáveis por 

estranhos. 

Esse espaço habitado intermédio, onde estão as casas e as canoeras, é a 

conexão com esse outro lado, mais indócil e desconhecido. Porém, antes do bosque 

se enredar, há o espaço do monte, onde se assentam as fincas, sítios que 

diariamente (exceto aos domingos), os playadoreños vão para trabalhar, seja no 

cacau, seja no cultivo de diversas espécies frutais. Faço a distinção monte/bosque 

porque – ainda que estejam encadeados, no primeiro há as roças de cultivos, nos 

quais há uma ‘domesticação’ da mata; enquanto o último reserva o que localmente 

reconhecem como selvático e agreste, bravio porque não conhecido inteiramente. 

Tomo essa sutil distinção da fala dos meus interlocutores, que ora marcavam as 

diferenças entre espaços que podem se mesclar. O monte está no bosque. O 

bosque propriamente dito não é o monte. 

Assim, como estão encadeados, falar sobre o monte é falar de uma parte do 

bosque. Para tanto, há que se descrever essas atividades nas fincas que estão 

assentadas no monte, especialmente sobre o cultivo do cacau e da banana, que são 

as principais atividades econômicas de Playa de Oro. Para além desse aspecto, 

Clemente atenta para a importância do monte/bosque, porque é desse espaço que a 

Comuna logra parte dos alimentos que compõem a mesa playadoreña: 

el bosque para nosotros es muy importante, porque en el bosque 
nosotros encontramos todo lo que nosotros necesitamos en la vida 
cotidiana, entramos ahí y conseguimos nuestra alimentación, 
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conseguimos para el recurso económico, porque a traves da 
agricultura conseguimos todo, mira el cacau. Entonces... para 
nosotros es importante porque ahí en este bosque está la flora y la 
fauna. 

É ao espaço do monte, portanto, que homens e mulheres dedicam parte do 

seu dia. A finca de cacau, mas também as plantações de outras espécies frutíferas 

ou mesmo as atividades de caça são as tarefas cotidianas que movimentam 

homens, mulheres e crianças rumo ao monte. São sobre essas muitas 

possibilidades que o monte compreende que fala Doña Ramona: 

Y ha habido una costumbre también desde los mismos anteriores, 
nuestros antepasados, como ellos vivían y el sustento traían para la 
casa, para la familia. Por lo menos acá se acostumbraba eferver 
verde, la yuca, la caña, la papaya, maíz, el chontaduro, el zapallo, un 
fruto grande que se llama zapallo. Esos son implementos para la 
comida de la casa, la comidita del hogar y todas esas cosas, y los 
viejos hacían trampa para coger ratones, pero ratón de monte, no 
ratón de casa, ese ratón era el plato que traían para la casa, si. 

Assim, o monte, local privilegiado para a obtenção alimentos é o espaço 

composto por fincas, por animais que podem ser caçados, por muitas formas de 

obtenção de alimentos, pela morada de criaturas diversas, pelo inverso ao espaço 

habitado, ainda que o monte constitua elos que o deixam adjunto às casas, por meio 

das canoeras, como destaquei. De todas as formas, o monte/bosque é esse espaço 

que conjuga características que podem ser antagônicas, como o fato de ser, por um 

lado, conhecido ou familiar (como é o caso das fincas) ou extremamente silvestre. 

Para começar a falar do monte/bosque, recorrerei primeiro às fincas, especialmente 

aquelas de cacau e banana, principais atividades econômicas de Playa de Oro. Em 

seguida, retomo à zona mais bravia, para discutir os caminhos recônditos do 

bosque. 

 

2.5 Cacau, o ouro impreciso 

 Em Playa de Oro, quando caminhamos pelas ruelas da Comuna, sentimos de 

longe o cheiro do cacau secando ao sol. Em quase todas as casas há uma esteira 

disposta na rua para que as pepas recolhidas sequem mais rapidamente. Além de 

visível, o cacau movimenta as conversas: se houve praga nos palos, se choveu 
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muito ou pouco, se as pepas estão estragadas ou se a quantidade que o vizinho 

colheu durante o dia foi satisfatória. Assim, cabe dizer que esses diálogos são 

razoavelmente recentes, já que o plantio de cacau na Comuna, em média escala, 

começou há poucos anos.  

Manoel Ayoví, uma das jovens lideranças, explica que o cacau começou a ser 

introduzido nessa proporção através da APROCANE, uma entidade sem fins 

lucrativos que objetiva “a la dinamización del cultivo y comercialización de CACAO, 

ofreciendo la oportunidad de inserción al mercado para sus pequeños productores y 

socios en condiciones de precio y peso justos, motivando una mejora permanente en 

el ingresso”56. O plantio do cacau, portanto, ainda que inserido a partir desse contato 

com a APROCANE, já era plantado pelos playadoreños, embora em pequenas 

quantidades e sem comercialização: 

- ¿Pero entonces cómo empezó la siembra de cacao? ¿Fue a través 
de un proyecto? 

- Sí, la iniciativa fue justamente de APROCANE. 

- ¿Qué, es del gobierno? 

- No, es una institución de la provincia Esmeraldas. 

- APROCANE? 

- Sí, Asociación de Productores del Norte de la Provincia de 
Esmeraldas. Eso significa. Bueno y ahí me contrataron, por dieciocho 
meses estuve contratado ahí. Y se incentivó a la gente, 
primeramente se incentivó a la gente. Porque lo que se le hablaba 
era del futuro. Porque a la final la gente ya como no tenían de qué 
vivirse de pronto tenían que penetrar al bosque. Entonces lo que se 
decía era que buscaran como… la gente de por aquí aceptó. La otra 
cosa de que la gente comenzó… cuando estuvo... Trajeron unos 
árboles de cacao, pero de cacao CCN, CCN51. Esa especie no tiene 
aroma. O sea, es bajo de aroma.  

- ¿El cacao no tiene aroma? 

- O sea, no tiene aroma el CCN. Entonces, en África se cosecha 
muchísimo el CCN, pero la libra vale cuatro centavos, es decir que 
no tiene mercado, por lo que no tiene aroma. Para el productor es 
muy, pero muy valioso porque es de alto nivel de cosecha, o sea, la 
gente lo que le gusta es la cosecha. Pero… 

- Si no hay aroma, no hay venta…? 
																																																								

56 Conforme descrição da página web da instituição: www.aprocane.org.ec, acessada em 
julho de 2014. 
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- No hay venta. Entonces lo que nosotros incentivábamos a la gente 
es que cogiéramos el cacao antiguo. El cacao propio de la zona, de 
aroma. Entonces conmigo mismo nos íbamos a seleccionar las 
semillas. Nos íbamos a recolectar a las fincas antiguas. Y 
recolectábamos semillas… 

- ¿Así empezaron aquí? 

- Sí… Y jóvenes, muchachos jóvenes. Decían “yo quiero sembrar”, y 
bueno, vamos. ¿Qué es lo que se hizo? Se montó un curso de 
capacitación, no uno, como unos tres o cuatro cursos. Se capacitó 
también a los finqueros, se les dijo “bueno se baliza así”, porque se 
llama balizar, para aprovechar bien el terreno, y la gente aprendió. 
Unos se dedicaron solos, sin mi presencia, y ese es el fruto ahora.  

- ¿Hace cuánto tiempo? 

- Unos tres años. 

 

 O que Manoel Ayoví narra, acima, é parte dessa nova cadeia produtiva (que 

tem pouco mais de dez anos) na qual Playa de Oro se encontra. O cacau fino de 

aroma, como mencionado por meu interlocutor, já era plantado pelos mais antigos, 

embora para consumo interno. Hoje quase todas as famílias da Comuna mantêm 

uma finca de cacau – ainda que em 2012/2013 fosse um consenso a reclamação 

pelo preço pago aos intermediadores, tendo em vista que a manutenção da finca de 

cacau, levando em consideração a quantidade que pode ser colhida no prazo de um 

ano, é altamente exigente, especialmente em razão das pragas que afetam os palos. 

Assim, os diálogos sobre o cacau normalmente eram concluídos com o pessimismo 

daqueles que pouco retiraram das fincas: o preço pago no mercado, sublinhavam, 

não compensava o tempo e o cuidado com a plantação, já que as famílias que 

mantêm a finca de cacau dedicam quase todos os dias da semana para fazer a 

manutenção das árvores e limpar o terreno, um trabalho que envolve muitas 

pessoas. 

 Doña Ramona explicava que o cultivo do cacau, ou do chocolate, como 

também é chamado, começa muito antes do plantio propriamente dito, já que a 

primeira ação é limpar o terreno, retirando do solo tudo que pode prejudicar o 

crescimento das árvores que serão plantadas: 

- Hay que sembrar las plantitas de cacao. Por ejemplo, vamos a 
hablar del cacao. Porque antes se ponen las plantitas en el almácigo, 



	
	
	

145	

o sea, en el vivero. Eso se hace antes que tú vas a socalar [limpeza 
do terreno] el terreno. Tienes que preparar el vivero primeramente, 
que estén creciendo las plantas mientras se está sotalando el monte. 
Cuando ya termina de sotalar el monte, y de limpiar, ahora si vas a 
plantar, vas a valijar.  A donde van a ir unas estacas, vas a valijar; si 
va a ir una planta de cacao aquí para atar a una valija. 

- ¿Cómo? 

- Mira te hago aquí. Te tiras una línea así, ya  le mides, aquí va la 
valija. Así se llama esto, por lo menos aquí. Estás son las líneas que 
vas a plantar. Ya. Aquí vas a plantar un árbol de verde, una mata de 
verde; aquí para un cacao… Unos cuatro metros 

- ¿Para que el cacao crezca sin problema? 

- Si, crezca sin problema. Esto es un cacao, aquí planta otra mata de 
verde, que va asociando al cacao con el verde; aquí planta otro 
cacao, aquí planta otro verde, ¿si? Y así por el estilo te vas hasta 
que completes la hectárea, por lo menos, así de esta forma. 

 Ainda, há as limpezas trimestrais na finca de cacau. As limpezas, 

denominadas de chapias, além de retirarem o mato que cresceu junto às mudas, 

auxilia na contenção de pragas. As árvores de cacau, caso se desenvolvam à 

contento, começam a dar frutos depois de dois anos e quatro meses – esse é o 

período para dar rendimiento ya como árbol adulto, observa Doña Ramona, tão 

especialista em fincas quanto seu esposo, Don José. Com dezoito meses as árvores 

já começam a florescer e, durante esses quase dois anos, são necessárias oito 

chapias, ou seja, há todo um trabalho laborioso antes mesmo de ser possível colher 

algum fruto. E, durante esse período de espera para que as árvores vinguem e 

deem frutos, é necessário se livrar das doenças mais comuns, ensinou Manoel 

Ayoví: 

- ¿Pero hay pestes, cosas así? 

Sí, hay muchas enfermedades. Eso uno como técnico debe de 
enseñarle también al finquero. Por ejemplo, una de las enfermedades 
más conocidas acá en la zona es la escoba de bruja.  

- ¿Es un hongo? 

- Sí, es un hongo, y monilia. La escoba de bruja, cuando tienes 
humedad, porque nuestro suelo es bastante húmedo, si tienes 
mucha humedad, son unas ramas que te salen pero bien frondosas 
dentro del árbol. Y no te dan ninguna función, más bien se alimentan 
del árbol. Una escoba de bruja te mata once flores y te reduce a 
cinco mazorcas, o sea, no deja producir cinco mazorcas cada escoba 
de bruja que tienes en un árbol. 
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- ¿”Mazorcas” es el fruto? 

- Ajá. Entonces lo que se le enseña al finquero es que cada vez que 
vea eso hay que cortar. 

- ¿Hay que cortar todo? 

- No, no, solo donde sale el hongo. Hay que sacar, sacar y quemar. 
Bueno, a veces como tienes mucho, la gente, no... pero no hay que 
dejarlo en el árbol, lo correcto es que hay que sacar. La monilia son 
unas mazorcas que se enferman y se ponen con un polvillo blanco. 

- Eso creo que lo he visto […]. Es que yo fui […] 

- Ese polvillo con el viento extiende hasta un kilómetro, te afecta. Es 
decir que si yo controlo y mi vecino no controla, de nada me sirve 
controlar a mí. Tenemos que controlar todos. Y la otra cosa es que 
hay la escoba de bruja, la monilla se detectan desde que la mazorca 
comienza con enfermedad. Porque hay mazorcas que salen con 
deformaciones, salen con estilo chirimoya, entonces si tú en tu 
plantación ves una mazorca de esas, la sacas. Y si la saco muy 
tierna, mucho mejor para controlar, antes que se me crea el polvillo, 
porque lo que afecta es el polvillo. Y la otra cosa es la poda. La poda 
es como un ser humano, por ejemplo si yo estoy bien barbón, bien 
peludo, me veo horrible, ¿no? El árbol necesita también un trato, hay 
que tratarlo. Entonces ramas que no cumplan función se cortan, y se 
le da forma al árbol y eso es todo. Claro que el que se dedica a la 
siembra debe dedicarse, pero toda una vida. Porque ese es un 
problema, la enfermedad, todas esas cosas, que la vas a tener para 
siempre, o sea, toda una vida la vas a tener. Y por mucho que 
controles vas a tener ese caso. Pero, si le sacas eso no tienes… 
tienes buena producción… porque igual eso ataca, como te decía, 
eso ataca a la producción, ataca al árbol, y si mi suelo es pobre y 
tengo un árbol lleno de chupones, escobas de brujas… chupones 
son ramas que le salen, cantidades de ramas, son como parásitos. 
Entonces, la función que cumplen es solamente aprovecharse del 
árbol. Si no cortas, tu árbol después se te vuelve hasta estéril, él se 
adapta solamente a los chupones, y no te produce. Entonces hay 
que tener ese control. 

- ¿Entonces ahora te parece que la economía de Playa de Oro está 
mejor con el cacao que con el plátano? 

- Con el cacao mucho mejor. Pero tenemos un problema con el 
mercado. Por ejemplo, el cacao estaba a dólar cincuenta la libra. 
Ahorita se ha bajado a setenta y cinco o ochenta. Entonces, la gente 
tiene sus productos, yo tengo mi cacao ahí, pero no lo vendo porque 
el precio... 

 

 Manoel Ayoví, que trabalhou como técnico da APROCANE, é um dos 

responsáveis por auxiliar aqueles que têm problemas nas fincas de cacau. O fato é 

que o cacau incrementou a economia de Playa de Oro, ainda que haja 



	
	
	

147	

imponderáveis como o mercado oscilante e as intensas chuvas na região. Como 

abordarei no último capítulo, o cacau se tornou não apenas uma fonte de renda, mas 

uma bandeira de esforço para dar mais visibilidade à Comuna.  

Ainda, o que Manoel me ensinou é que o plantio do cacau deve, antes de 

qualquer orientação externa, obedecer princípios playadoreños. O primeiro seria a 

recuperação de um saber ancestral, qual seja, o plantio do cacau fino de aroma, 

como outrora semeavam, e não a espécie mais rentável, o CCN; o segundo princípio 

seria o trabalho comunitário nas fincas, tendo em vista que para o bom 

aproveitamento da plantação os esforços devem ser coletivos ainda que as fincas 

sejam não-comuns, já que o cacau deve estar em um circuito de cuidados – pois 

qualquer praga não eliminada poderá comprometer a plantação vizinha. Tais 

parâmetros, assinto, falam muito mais sobre os playadoreños que sobre as 

diligências locais com cacau. Pondero que o cacau sintetiza, coetaneamente, a 

expressão máxima dessa busca de autonomia: seja para buscar formas de produzir 

na Comuna (congregando os mais jovens, criando mais fonte de renda), seja para 

reforçar preceitos locais, seja como o ativador para esquadrinhar opções para essa 

mesma autodeterminação, de modo a repensar as cadeias de comercialização do 

cacau. 

- Sí, es terrible, pero simple y llanamente, para el pequeño productor, 
los grandes productores te venden a buen precio. Nosotros, acá 
cuando se abrió un comercio de la pimienta, aquí hubieron 
compañeros que sembraron pimienta, y para tener una hectárea de 
pimienta en producción inviertes demasiado. Y cuando ya las 
hectáreas estuvieron en producción, el comercio cambió... Los 
compañeros se decepcionaron, y ahí dejaron así. Te hacen invertir y 
después ya no funciona. Entonces, lo que nosotros estamos 
peleando es que, después de dos años más o menos, estamos 
peleando hacer una microempresa aquí mismo. Vender por lo menos 
la pasta, no? […] Y hacer un convenio con alguna institución, con la 
misma Nestlé, a ver si nos recibe el cacao, y vender directo, porque 
venderle a estos tipos por acá… 

Imagínate, yo me vivo de mi finca, y coger el cacao, tenerlo ahí seco, 
para tenerlo ahí hasta cuando ellos quieran comprarlo. A veces el 
agricultor obligadamente le toca vender su producto barato porque… 
Porque si yo cosecho mi producto es para yo vivirme de eso, yo debo 
de vivirme de él, pero no se puede acá, no se puede. Aquí más o 
menos […] cosecha, salieron unos ochenta, cien quintales. 

- ¿Qué es eso? 
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- Quintales, o sea, un quintal tiene cien libras. Más o menos eso 
salieron, unos cien quintales. Para que regale la producción, o sea, 
entre toda la comunidad. Ya con cien quintales ya puedes tener un 
mercado directo, de entrega directo, que no te va el precio. Por 
ejemplo, APROCANE, ellos tienen un precio estándar, de ciento 
cincuenta el quintal. Pero no te recibían. Decían “no, tenemos el 
mercado lleno”… 

- Manoel, ¿cuánto se produjo en Playa de Oro de cacao? 

- Ahorita, lo que es más o menos cien quintales. Cien quintales, 
estamos hablando de media tonelada. Y todavía sigue saliendo 
cacao. 

- ¿Y se puede hacer la cosecha de cacao dos veces al año? 

- Así es, dos y casi tres. Depende de la temporada de invierno. 

- Ahora está lloviendo mucho ¿Eso es bueno para la cosecha? 

- No, cuando está en flor, es malo. 

- ¿Ahora están en flor? 

- Sí, están unos en flor. Pero está más o menos el clima, ahí está un 
poco normal para ellos. Hay temporadas que te llueve demasiado, 
pero mucho, entonces se te daña la cosecha, sale dañada de los 
frutos, entonces ahí no es recomendable.  

- ¿Cuándo es la cosecha?  

- Justamente, en esta temporada es la cosecha fuerte. 

- ¿Septiembre? 

- Septiembre también hay un poco… septiembre, octubre, casi que 
llega hasta noviembre. 

- Es la segunda cosecha del año… ¿Y la primera? 

- A ver… en marzo hay otra cosecha. Sí en marzo, y esa es buena. 
La otra, por la lluvia, se vienen las lluvias entonces ahí…pero que la 
gente sí coge, o sea, por lo general no es que los árboles se te 
quedan sin una mazorca, no coges poco. Ya no en cantidad pero sí 
coges para la solución de tu familia. 

 Essa busca por formas alternativas de escoamento da produção, com o 

objetivo de eliminar intermediadores, tem sido uma das pautas mais frequentes nas 

reuniões comunais. Algumas famílias, por exemplo, que colheram pouco em razão 

de intempéries, temem perder aquilo que conseguiram salvar da colheita para o 

baixo preço oferecido pelos compradores. A solução, observam os líderes como 

Manoel Ayoví, seria elidir – então – esse mercado indireto e vender o cacau a partir 
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de uma relação sem intermediários. Concretamente, por outro lado, como Manoel 

mencionou acima, há um ceticismo quanto às possibilidades que o cacau plantado 

em média escala pode oferecer a Playa de Oro. Estive, coincidentemente, em 

períodos de colheita e na entressafra do cacau, e os discursos de desapontamento 

pareciam os mesmos – em março e setembro, a euforia da safra cedia lugar à 

decepção pelos valores pagos; nos meses seguintes, era o trabalho duro nas fincas, 

sem qualquer garantia de retorno, que permeava o tema das conversas. 

 Contudo, os playadoreños reconhecem que o cacau potencializou a atividade 

produtiva na Comuna, ainda que os recursos locais ainda sejam limitados para 

assegurar o bom aproveitamento do cacau plantado e o consequente retorno do 

trabalho investido pelas famílias. Em razão dessa perspectiva, mesmo incerta, que 

os dirigentes acreditam que com maiores incentivos ou com o repasse direto da 

produção haja um cenário mais viável para o cacau. Em relação a esses projetos, 

Clemente refere que vender o cacau já processado (em pasta) também pode ser 

uma saída para escapar das variações do mercado de intermediários. Diz Clemente: 

Estuvimos el año pasado en Quito, estuvimos 5 días. en Quito. Y 
estábamos en el Ministerio y estaba la ministra Marcela Agñagas y 
les hicimos planteamiento por escrito y aquella vez no hubo solución. 
Entonces, planteamos que sea directamente con el gobierno, porque 
queremos plantear como base un proyecto, a local nosotros ya 
estamos trabajando. No tenemos, nuestros productos seguimos 
regalando, queremos tener un precio de mayor agregado. Porque si 
vendemos el cacao a US$1 la libra, ya vender el cacao… venderlo 
procesado. Y queremos que esta devolución nos pueda dar el 
gobierno. Y ademas de esto invitarlos para que conozcan Playa de 
Oro y parte de la realidad que mitad de la Provincia de Esmerada, 
llamarles a ver la Provincia supuestamente. Que ahora es un 
Provincia que esta hecha pastizal, ya no hay bosque. Era una 
provincia verde y esta hecha un desastre. Y ahora el pulmón del 
mundo es Playa de Oro. Si uno pone atención a Playa de Oro, de 
pronto, nosotros, los mayores, de nuestros niños que sigan cuidando. 
Que no sabemos de las generaciones que vengan, si es que van a 
permitir que ellos sigan cuidando. Pero tenemos un proyecto, un plan 
de vida para que la gente pueda desarrollarse y ahí. si se seguir 
conservándose. 
Y bueno, el sueno mio es de que mi comunidad es agricultora, yo soy 
agricultor, y mi sueno mio es tratar de lograr lo que ya mencioné. 
Porque creo que este sueno esta en la mente de todos en Playa de 
Oro. Menorito quiere ser mayorito, querenos ser personas de que ya 
todo lo que nosotros gustamos en nuestro medio. Que se venda o 
que saque, se exporte afuera del país. Por ejemplo, acá en Brasil o 
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en otro país, Colombia, cultivan cacao, cultivan café. Pero es un 
cacao que no es el cacao que nosotros mantenemos allá.  
Hablemos de que el cacao que mantenemos acá es CCN, el cacao 
que manejamos en Playa de Oro es fino de aroma, cacao natural. Un 
cacao que tu come una fruta de cacao y siente el sabor. En cambio 
tu compara con el CCN, una pepa de CCN y una pepa de fino aroma, 
vas a sentir un amargo. Porque el saboreo de la pepa natural vas a 
sentir como dulce. Diferencia bastante. Y como el cacao, acá, se 
consume, capaz, mas que en otras partes, queremos venderlos solo 
molido, procesado. Vender el chocolate, el fruto para comer ya. Este 
es un sueno que tengo. 
Desde que entremos nosotros en la diligencia, le metimos a la gente, 
a la cabeza, que Playa de Oro debe producir algo. Y este algo era el 
cacao. Y ahorita Playa de Oro cuenta con 160 hectáreas de cacao. 
Produciendo. El año pasado, Playa de Oro aprendió a exportar 5 
toneladas de cacao. Y pensamos que este ano se venderá 10 
toneladas, porque ha sembrado mas cantidad de cacao, la gente. 
Pero estamos regalando a este precio. 
El precio del cacao esta en US$80 el quintal, que es una 100 libras. 
Y no vemos que esto es rentable para una familia. Pero si tenemos 
ya una maquinaria para procesar, vamos a ganar el doble, el triple. 

 

 Muito poderia inferir sobre as avaliações de Clemente expostas acima, 

especialmente quando menciona, por meio do cacau, o aspecto da conservação de 

Playa de Oro, mas o farei no último capítulo, porque devo retomar a essas práticas 

políticas locais que se apropriam de conceitos e os revertem em elementos 

estratégicos nesses embates por autonomia. Por ora, gostaria de sublinhar o que já 

mencionei, sobre o cacau como articulador de princípios playadoreños. Além dos 

aspectos citados, cabe a menção ao que Clemente nomeia de sueño, que é 

justamente a expectação de se viver do trabalho investido no monte, nas fincas. 

Clemente refere que Playa de Oro é uma comunidade agricultora, que as pessoas 

são, em sua generalidade, agricultoras; e que o cacau plantado é uma aposta para 

fomentar e gerar renda, embora o cacau seja uma cultura que esteja em Playa de 

Oro – nessa amplitude – há poucos anos, resultado de um trabalho das lideranças 

mais jovens da Comuna, como Clemente e Manoel. O cacau, mesmo duvidoso, 

parece ser o ouro a ser descoberto. 
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Imagens 21, 22 e 23: A colheita do cacau, em outubro de 2011, acima. Abaixo, Rocío 
apresenta as pepas de cacau colhidas em sua finca. 
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2.6 Banana, o ouro verde 

 Se o cacau parece ser o ouro duvidoso, porque sempre à mercê de variáveis 

que escapam do controle de seus cultivadores, a banana é o ‘oro nuestro’, a fruta 

que invade todas as partes agriculturáveis de Playa de Oro, não restrita somente à 

zona das fincas, mas presente – em suas muitas variedades – nos quintais, no 

entorno das casas, nas veredas que levam ao monte. Isto posto, o plátano (ou 

também chamado de verde), seja qual for o tipo, como já mencionei, está presente 

em todas as refeições, do café da manhã ao jantar, compondo sempre a mesa dos 

playadoreños. Quando fiz visitas em algumas casas, não raro recebia como 

presente un racimo de verde. Também vi aqueles que presenteavam outras pessoas 

de comunidades próximas com um grande cacho de banana. Como se não 

bastasse, ouvi relatos de brigas sangrentas que tiveram como mote a disputa por 

racimos de verde. Se o tema do cacau compreende parte dos diálogos, a banana 

está além do que é dito, está intrinsecamente encadeada nos movimentos da 

Comuna. Quando Don José tentava me explicar sobre os fluxos da vida, ao falar de 

adoecimento e morte, recorreu a uma bananeira que estava em seu quintal para 

indicar de forma sensorial seu ponto de vista. Se falar da vida em Playa de Oro é 

inevitavelmente falar da banana, devo iniciar com os ensinamentos de Don José. 

 Lamentei, em determinado momento da conversa com Don José, em uma 

manhã chuvosa, que sentia por não ter conhecido o seu pai. Essa questão retornava 

porque no dia anterior conversávamos com muito entusiasmo sobre os 

ensinamentos que Don José trazia consigo e que foram aprendidos a partir da 

convivência com José de lo Santo, seu pai. Minha percepção era a de pesar por não 

ter conhecido alguém que, com frequência, é lembrado por muitos playadoreños. A 

partir de algumas ponderações minhas sobre perdas e luto, Don José refletiu, 

apontando para uma bananeira, no quintal de sua residência: quando uma grande 

bananeira dá frutos, logo vê-se outras pequenas mudas de bananeira em volta 

dessa maior. ‘São como crianças essas bananeiras menores’, anunciou Don José, 

conforme relatei no meu diário de campo, para em seguida dizer que ao colhermos o 

cacho de banana devemos cortar toda a bananeira, tumbar el palo completamente, 

para que os pequenos pés de banana que estão no entorno tenham força de crescer 
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e, tal qual o maior, também um dia cedam lugar às outras bananeiras que virão. 

Disse Don José: 

Claro, es como tú: tienes cuatro hijos, tú te paras en el medio y ahí 
cuatro hijos te rodean. Tú, como estás más vieja, te vas a morir 
primero que los hijos, te vamos a cortar el racimo. Tú ya eres un 
desecho. El que va a crecer es el hijo que está al lado, que está 
pequeñito. Ese va a ser adulto otra vez, como era usted. Y va 
cortando y va subiendo. 

 A bananeira é o adágio paradigmático dessa sucessão inevitável de que fala 

Don José, o exemplo cotidiano e tátil desses movimentos da vida. O principal 

alimento de Playa de Oro é um dos elementos que informa esses fluxos, contínuos e 

inevitáveis, assim como as correntes do Santiago. Don José ensinava que os 

antecessores eram aqueles responsáveis por parte do que hoje Playa de Oro se 

constitui. Se ele estava ali, vendo seus filhos e netos crescerem na terra, era porque 

havia um legado anterior, fruto de seus antecessores.  

Assim, a plantação do verde também se vincula ao espaço do Rio, ou melhor, 

como já mencionei, todos esses espaços estão em alguma medida amalgamados. 

Juan Garcia Salazar (2013, p. 37), coletou narrativas afroequatorianas sobre o 

plantio do verde: 

“La tradición enseña que el colino no puede estar muy lejos del río o 
de algun estero por donde se pueda sacar los produtos del colino, 
sobre todo el verde. Esa es la razón por la que algunas personas 
tienen dos colinos: uno que está cerca de la casa donde se puede ir 
todos los días y otro que está un poco más lejos de donde se saca el 
verde para vender o para cambiar”.  

Colino, de que fala a narrativa acima, é como as plantações de verde eram 

anteriormente conhecidas. Hoje o mais comum é que se denomine de finca, ainda 

que Don José, por exemplo, faça a ressalva de que o termo finca se refere ao 

espaço onde há diversos cultivos, do verde ao abacaxi, incluindo árvores frutais. De 

toda forma, é o verde o principal produto de uma finca playadoreña, ainda que o 

cacau venha ganhando importância, sobretudo porque este se tornou uma 

possibilidade no processo de autodeterminação, como um cultivo que pode ter altos 

rendimentos. Nesse sentido, atualmente em Playa de Oro eles já diferenciam a finca 

de verde (que comporta outros cultivos associados) e a finca de cacau, ainda que 

espacialmente não haja qualquer divisão. Cacau e verde podem ser plantados 
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juntos, porque segundo las enseñanzas de la madre tierra, como disse Don Davi, 

são duas classes de plantas que podem conviver sem que uma prejudique a outra. 

Conforme também comentava Doña Ramona, esposa de Don José: 

Hasta la actualidad nosotros sembramos, le vengo a decir ya, el 
verde. Sí, el verde asociado con el cacao. Ahí metemos la piña, un 
palo de yuca… Frutales también sembramos. Árboles frutales, como 
está el borojó, yafrí, arazá… 

O verde, então, pode ser plantado nas terras que são adequadas para o seu 

desenvolvimento. Não pode ser em qualquer terreno, porque o caule do plátano ‘é 

como água’, logo, sensível. Don José explica que a bananeira deve ser plantada nas 

terras que não têm histórico de árvores de madeira de lei, muito duras, porque o solo 

para o plátano deve acomodá-lo na sua especificidade, a maciez57. Desse modo, é 

preciso verificar, quando se busca uma terra para plantar o verde, o que há de 

árvore sobre ela e se pode existir uma boa relação para o pleno desenvolvimento do 

plátano. 

El verde es una fuente de vida, disse Don José nas muitas pausas da nossa 

conversa. Vida porque para um playadoreño passar fome é não ter o verde nas 

refeições. Assim como alguém desprestigiado na Comuna é aquele agricultor que 

não tem plátano para colher. Também, o índice de fartura pode ser medido quando 

alguém presenteia com um racimo de verde. Trata-se de um sinônimo de fartura e 

de ventura na finca. Essa fonte de vida, então, é consumido na forma de patacones, 

chifles, tortillas de verde (com ou sem queijo), empanadas de plátano ou para 

acompanhar o sancocho de carne. Há ainda a variedade de banana, o guineo (que 

também chamam de banano), que pode ser comido maduro ou cozinhado ainda 

verde.   

																																																								
57 Juan García Salazar e Racines (2013, p. 38) compilaram alguns relatos sobre as terras 

mais adequadas para plantar o verde: “si usted está buscando tierra para echar un colino y en algún 
lugar de la montaña encuentra unos árboles de chanúl que están bien grandes y bonitos, deje 
tranquila esa tierra y siga su camino buscando otro lugar para echar su colino, que en ese lugar el 
verde le dará una media cosecha, pero no le dará dos. Eso es lo que pasa ahora, que muchas 
personas confiadas en lo enseñan los libros no buscan las tierras que son buenas para echar los 
colinos e fracasan”.   
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Imagens 24 e 25: Um racimo de verde de Don David. À direita, Doña Neura se preparando 
para fazer mais uma comida à base de plátano verde. 

  

 ‘Não falta verde em Playa de Oro’, comentam orgulhosos os homens 

sentados na piragua, em uma tarde quente. Talvez por isso muitas comunidades 

situadas Río abaixo se desloquem à Playa de Oro para comprar racimos de verde. 

Pergunto se essas comunidades não plantam, ao que respondem: ‘não como nós, 

que sempre temos algum racimo’, para em seguida complementarem que homens e 

mulheres playadoreños são excelentes agricultores, exatamente porque mantiveram 

os ensinamentos dos antigos de como melhor utilizar a terra, ao contrário das 

demais comunidades do Santiago, ressaltam. Parte desses ensinamentos refere que 

o ideal é plantar após alguns dias da lua minguante, não tão logo a lua cheia ceda 

lugar - cuando esta pequeña, así solita, es ahí que la tierra está floja... Esta 

menguando, diz Doña Ramona. Também reiteram a importância de observar o que 

há de plantas no terreno que se tornará uma finca, porque o que nasce na terra diz 

muito sobre o potencial da terra. São as leituras dessa paisagem que predizem o 

sucesso ou o fracasso das fincas. 

  São esses cuidados que contribuirão para o bom rendimento de uma finca. 

No caso da banana, depois que uma finca foi erguida, se a terra é boa e os cuidados 
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foram satisfatórios, ela pode durar de dez a quinze anos, porque una planta de 

verde, mismo cortando, viene de nuevo, observa Doña Ramona. Pero así mismo 

tiene que abonar bonito, cortar racimos bonito, cortar la mata bonito, para que siga 

dando cosecha todo el año, completa. As diligências com a finca de verde podem 

ser lidas como dedicação ao que os playadoreños denominam de ‘fonte de vida”, 

uma fonte de vida que mesmo com a sucessão inevitável deixa um rastro de 

continuidade, tal qual os ensinamentos dos mais antigos. Trata-se de um correlato 

com a experiência de vida playadoreña. 

***  

 Devo retornar à Tunda para explicar porque sua história me informava sobre 

os diferentes espaços que compõem Playa de Oro. As fincas de cacau e banana são 

erguidas em locais que se encontram em pontos intermédios em relação ao Río. Ou 

seja, uma finca é escolhida tomando em relação a distância do Río: quanto mais 

longe do Río, mais bravias e indóceis se tornam as terras, logo, perigosas. Portanto, 

o ideal é que uma finca não fique tão longe das margens do Santiago, porque além 

dos riscos, o tempo despendido para ir e voltar do trabalho deve ser levado em 

conta. Claro, esse é apenas um dos parâmetros que norteia a escolha do lugar para 

o cultivo, os quais seguem outras indicações, como a proximidade das fincas do 

mesmo tronco familiar ou a disponibilidade de um terreno que não seja utilizado por 

outro comunero58. O que quero enfatizar é que as fincas, o trabalho quase diário no 

monte, se situa no entremeio de diferentes espaços, o habitado e o desconhecido, 

este que corresponde à selva, ambos balizados pela disposição do Santiago. A 

Tunda, esse ser meio humano, meio extra-humano, circula por esses espaços e, 

talvez, a grande característica que a faça diferente dos humanos não seja, como 

poderíamos supor, a aparência ou o dano que causa, mas o fato de habitar os 

recintos mais recônditos, as selvas. – Mira, la Tunda es así porque se vive en el 

bosque; gritavam de pavor as crianças enquanto víamos as cenas do pequeno filme. 

A selva abriga esses seres que podem, por diversas circunstâncias, se estender aos 

espaços que os playadoreños entendem como familiares, porque conhecidos. Mas 

esses seres justamente podem penetrar no espaço doméstico porque essas zonas, 

																																																								
58 Sobre as regras quanto ao uso da terra, ver capítulo 3. 
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apesar de distintas, mantêm conexões que excedem o visível. O Río empreende 

laços com o espaço habitado, que por sua vez está na mediação entre as águas e 

as fincas, as quais estão em contato com a selva em um limite muito tênue. Há uma 

circularidade e uma concatenação de espaços e a Tunda parece ser essa translação 

que excede os limites que, de fato, não existem. Rios, casas, existentes diversos, 

fincas e bosques estão intrinsecamente relacionados.  

 As crianças, quando tentavam me explicar os itinerários da Tunda ou os 

possíveis trajetos que eu deveria evitar, pontuavam com muita clareza que para 

além das fincas eu não poderia ir, porque a selva é a morada dessa ‘visión’. Mas 

também diziam que a Tunda é astuta e pode se aproximar do Río, ou seja, dos 

locais habitados – mas aqui estamos meio seguros, disse Nia para acalmar os mais 

nervosos. Hoje, ao ver o desenho de Diomar, o qual abre este capítulo, acredito que 

aprendi sobre essas camadas espaciais com as histórias das crianças sobre a 

Tunda. Ou com as histórias que elas me contaram sobre os percursos da Tunda. 

Além de aprender sobre esses espaços, também creio que esses ensinamentos 

evadem o aspecto topográfico e informam que há canais comunicativos dos 

playadoreños com outros seres, inclusive para gerenciar esses dissemelhantes 

recintos, os quais de alguma forma estão intrincados.  

 O desenho de Diomar, então, talvez seja a síntese do que expus até agora: 

animais, casas, Río, monte e bosque não estão dispostos linearmente, mas 

encadeados anelarmente, sem hierarquia ou sequência. A relação com Rio é o que 

faz os playadoreños indicarem o que é a selva, por exemplo. Ou ainda, as casas são 

o que pode orientar onde erguer a finca, justamente porque essas estão localizadas 

ao longo de um decurso fluvial, o qual pode definir o local a ser cultivado. Animais 

podem exceder esses diferentes espaços, ainda que evitem as áreas habitadas. A 

Tunda, o temido ser, também. Todos estão na mesma paisagem, uma paisagem 

combinada com diferentes camadas – algumas mais cógnitas, outras nem tanto e os 

percursos em tais camadas também parecem ser constantes: os limites não estão 

postos, servem unicamente para deliberar sobre os mundos dessemelhantes, mas 

que estão irreversivelmente amalgamados. 
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 Feitas essas considerações, retorno ao que mencionei no início do capítulo e 

que nomeei de perspectiva epistemológica. Analogamente ao que apresentei, 

destaco aqui a leitura de Strathern (2014, p. 47), sobre o caso Hagen, quanto à 

dicotomia doméstico-selvagem, já que apresentei de modo seccionado os espaços 

que compõem Playa de Oro: 

De fato, não existe limite entre as áreas selvagens e as domésticas 
no sentido geográfico. A maioria dos territórios do clã compreende 
extensões de áreas arbustivas. Além disso, a área sobre a qual os 
homens exercem controle não é oposta de modo sistemático à terra 
“selvagem” [...] apesar de a exploração humana de seus recursos ser 
marcada de maneira contrastiva: assim as roças podem ser 
demarcadas como propriedade dos humanos, e não dos espíritos, ao 
passo que os homens caçam na floresta em busca de produtos 
valorizados por seres selvagens. 

O que Strathern busca sublinhar através da etnografia entre os Hagen diz 

respeito a determinadas noções que pertencem a uma tradição intelectual específica 

e que muitas vezes incorremos no equívoco de atribuir “aos sistemas de 

pensamentos de outros povos” (idem, p. 25). Nesse caso, parece importante retomar 

as críticas que fiz no início do capítulo, porque ao descrever as áreas indômitas em 

um aparente contraste com as zonas mais familiares, posso incorrer na armadilha de 

sugerir que há pares opostos que remeteriam, em última análise, ao que 

correntemente nomeamos de distinções da ordem natureza-cultura.  

Tal qual os Hagen, de fato, nada em Playa de Oro, mesmo quando falam do 

mundo aquático do Río, das fincas de cacau e banana ou da selva, está reduzido a 

uma distinção que sistematicamente oporia ‘o espaço humano’ ao ‘domínio natural’. 

Há contrastes, como tentei explicitar, como a demarcação de limites (que são 

pendulares, tênues e móveis) entre os espaços em relação à selva ou ao Río 

Santiago, por exemplo. Mas a despeito dos contraste, há frequentes trânsitos. Mas o 

que os playadoreños parecem apontar quando falam desses mundos diversos é que 

há um fundo de semelhança entre o que [me] parece distinto: se trata do 

‘movimento’. Todos esses espaços, seja o Río ou o bosque, ou mesmo os mundos 

que comportam em cada um deles, está repleto de vida em movimento. Ou melhor: 

há vida porque há movimento. Talvez o que eu esteja pontuando seja semelhante ao 

conceito de “renascente”, amplamente utilizado na região do Pacífico “por las 

poblaciones locales para referirse a una perpetua sucesión de las generaciones en 
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el mundo en una identidad que se remonta a su mítica fundación” (Restrepo, 2005, 

p. 200).  

 Esse ‘movimento’ que traduz esse fundo de semelhança é o que interliga as 

águas do Santiago às casas, ao bosque e, assim, à tudo que compõe Playa de Oro. 

Os seres do mundo inverso, o cacau, a banana, os playadoreños – todos, através de 

suas várias atividades do habitar, têm sua parte na criação de condições sobre as 

quais a árvore [Ingold faz menção ao exemplo de uma árvore de carvalho e seus 

múltiplos habitantes], ao longo dos séculos, se apoiou para crescer e tomar formas e 

proporções particulares (Ingold, 2011, p. 187, tradução nossa) – têm vínculos que 

perpassam os diferentes mundos e que, através desses links, estão inexoravelmente 

associados, coexistindo.  

O movimento, essa relação permanente e constitutiva dos playadoreños com 

o entorno: as águas do Santiago que não cessam, a banana que sugere que a vida 

possui fluxos, o cacau que indica uma nova dinâmica à Comuna; as sereias que 

invadem o mundo não-aquático, a Tunda que percorre espaços. A iguana que eu 

não enxergava, mas que estava no nosso caminho. Mundos no mundo, muitos 

movimentos incessantes e simultâneos.  

No próximo capítulo, perseguirei mais uma vez esses movimentos, dessa vez 

para descrever os diversos agenciamentos políticos da Comuna Playa de Oro frente 

a uma persistente colonialidade, tomando as narrativas locais para descrever as 

medidas de salvaguarda do território ancestral. E tais ações dos playadoreños, 

adianto, estão respaldadas por essas concepções de coexistência de mundos, 

alinhadas com uma perspectiva local de proteção dessas vidas, as quais descrevi 

neste capítulo 2. Agora serão os esforços dos comuneros para defender o território 

que entram em cena. 
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“Porque somos fortes”. 
Desenho de Daidy, 06 anos 
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[...]  
 
Alguna vez le dio  
por husmear palmo a palmo en mis alrededores 
buscando las pisadas de un esclavo 
que hizo la hazaña de fundar un reino 
 
Poema “Juan García” 
do poeta afro-esmeraldeño, Antonio Preciado 
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Capítulo 3 
Por entre cañones y guerreros 

 

 

 Muitas vezes em Playa de Oro, quando estávamos no meio de horas vagas, 

entre o descanso de uma refeição ou à espera da hora do sono – ou ainda 

esperando as intermitentes chuvas passarem, ficávamos embaixo das casas, na 

pirágua do comércio de Rocío ou no comedero de Doña Neura em prosa. Foram 

nesses momentos, sem qualquer pretensão de ‘coletar dados’, que a vida 

playadoreña vinha à tona. Por ali víamos as crianças brincarem, os homens se 

recostarem e as mulheres fazerem penteados umas nas outras. Os diálogos se 

construíam sobre o costumeiro, o que compreendia as fincas de verde e cacau, ouro 

ou a ameaça do Santiago crescer. Mas nos interlúdios das conversas alguém 

sempre me perguntava: e a história do tigre? Já te contaram? 

 Este capítulo abordará essas tramas contadas pelos playadoreños que 

versam sobre os eventos que marcaram a luta pela autonomia de Playa de Oro ante 

diversas vicissitudes. Nesse sentido, o que pontuarei nas páginas que seguirão é 

como essas narrativas de embates conferem aos playadoreños um sentido de luta 

pelo território e, para além disso, uma recusa de qualquer vestígio de subordinação. 

Para isso, ouvi muitas histórias que reforçavam o caráter aguerrido daqueles que 

nasceram em Playa de Oro e, através desses modos de falar de si próprios, 
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reverberam esses agenciamentos além-Ríos. Portanto, estas seções versarão sobre 

os atos locais que visam, sobremaneira, proteger o território e esses diversos 

mundos que comporta. 

 O tigre, contava Doña Neura, é comum nessa região. Não é por acaso a 

alcunha da Reserva de los tigrillos, situada um pouco acima da Comuna, subindo 

por vinte minutos o Santiago. É tão comum que se torna um medo factual daqueles 

que por algum motivo, como por exemplo buscar madeira para a construção de uma 

canoa ou de uma residência, têm que adentrar no bosque. Os homens, já que são 

eles que se encarregam de procurar essas madeiras, têm mapeados os locais da 

selva onde não se pode abrenhar. Assim, mesmo com todas as precauções, há o 

risco sempre iminente de se encontrar uma fera pelo caminho.  

 O pai de Doña Neura, José de lo Santo, enfrentou o infortúnio de se deparar 

com um tigre. Todos que me contaram essa história não sabiam precisar há quanto 

tempo isso ocorreu, mas ponderavam que não havia mais que vinte anos – já que 

conseguiam mensurar o tempo por meio dos movimentos que sucederam: a árvore 

de Chontaduro que cresceu, o ancião que morreu, o recém-nascido que agora é 

quase homem feito. De todas as formas, mesmo sem saber a medida exata do 

tempo transcorrido, esse foi um fato que marcou gerações. Diziam-me que um dia 

José de lo Santo saiu para trabalhar no monte, como fazia quase todas as manhãs. 

Um tigre, inesperadamente, surge muito próximo à finca de José, talvez buscando 

comida, falavam. José, prestes a ser atacado, decide enfrentar o tigre.  

 Mesmo com a ameaça da morte, José se lançou para o tigre: nesse ponto da 

história, muitos diziam que a escolha não era irascível, justamente porque é 

preferível lutar contra o que parece impossível a se entregar sem combater. Assim, 

mesmo enfrentando uma fera muito mais forte, José guerreou sem hesitar, ainda 

que a força das garras do animal já perfurasse parte dos seus braços. Cambaleando 

e machucado, deu um golpe no tigre que caiu combalido.  

 José volta para a Comuna, completamente ferido, entre a vida e a morte. 

Após ser cuidado e já quase recuperado das lesões, conta como sucedeu a batalha 

com o tigre: a prova seria a carcaça da fera, em um lugar da selva, próximo à finca, 

que ele bem recordava. Os homens que ouviam a história, incrédulos, saíram para 
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se certificarem que José não estava louco e que a peleia com o felino era, de fato, 

verdade. Para espanto de todos em Playa de Oro, o que sobrou do tigre estava no 

local indicado. José se sagrou um dos heróis playadoreños e inspiração para as 

muitas prosas que teriam como mote a briga de um valente negro com um dos mais 

temidos bichos da floresta. 

 É com essa história que muitos começam uma confabulação despretensiosa. 

O evento do tigre, relembrado muitas vezes, é a síntese do que eles consideram 

como o exercício da coragem máxima. E para falar dessa bravura recorrerão ao 

passado para justificar essas diversas ações coetâneas que culminam com o 

enfrentamento de situações que põem em risco essa autonomia tão reivindicada e 

da qual não se eximem. E sob o epíteto da coragem, narram o passado de luta. 

 

3.1. Os guerreiros ancestrais 

 

[…] al finalizar el siglo XVIII, el distrito minero del río Santiago se 
conformó en torno a cuatro grandes reales de minas: Playa de Oro, 
San Antonio de Cachavi, Nuestra Señora de la Purísima Concepción 
del río Bogotá y Nuestra Señora de la Concepción de Guembi, que 
albergaban cuadrillas con alrededor de 400 esclavizados 
provenientes de las minas de la región de Popayán. (Novoa, 2010, p. 
119) 

 

 Como aponta a historiadora Rocío Rueda Novoa, Playa de Oro era uma das 

principais reais de minas da região esmeraldeña. De fato, a constituição de Playa de 

Oro está marcada pela histórica exploração de ouro. Neste tópico, o objetivo é 

acentuar as lutas que estão presentes na memória dos playadoreños: a regra 

antepassada, mas presentificada, segundo eles próprios, é não se submeter. 

 Conta Don David que o estabelecimento de Playa de Oro tem mais de 

quatrocentos anos e tem em sua origem o encalço da escravidão, cuja mão de obra 

cativa era proveniente das minas ao sul de Nova Granada – quando até mesmo o 

norte equatoriano ainda era Colômbia. No excerto abaixo, Don Davi recorda do Amo 
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Valdez, um espanhol violento59, para enfim apontar que os ancestrais playadoreños, 

mesmo ante uma violência extremada, se recusaram à sujeição imposta pelos 

senhores de escravos. 

Cuatrocientos años… este pueblo es viejísimo. Este pueblo fue 
fundado antes de la independencia de Ecuador, Colombia y Perú. 
Este pueblo es antiguo, de los pueblos del Ecuador es uno de los 
primeros pueblos […] aquí, Playa de Oro. Y eso no lo digo yo, sino 
que hasta para la historia está. Entonces, cuando la independencia 
de Ecuador, Colombia y Perú, esta parte aquí donde nosotros 
estamos asentados era Colombia. Todo lo que es la provincia de 
Esmeraldas era Colombia. En ese tiempo Ecuador no existía, era 
una colonia. Entonces, ahí Guayaquil pertenecía a Perú. Y al rato 
vino hubo una reyerta entre los dos países, porque primero el 
Ecuador estaba en una colonia chiquitita, pero todavía no era… no 
tenía presidente, nada, solamente era una colonia, ahí es lo que se 
independizaron, Ecuador, Colombia y Perú. Ecuador está en el 
medio de Colombia con Perú. Entonces ahí recién entraron a esta 
tierra, ya esta tierra en ese entonces, que era 1920, mi mamá estaba 
jovencita, ahí empezaban a contarme la historia, porque aquí vivieron 
hasta amos, este pueblo es un pueblo de amos. Una persona que se 
hace amo y trabaja toda la gente para él y son esclavos, era la 
esclavitud, se llamaba el amo Valdez. 

 

 É a figura do Amo Valdez que desencadeará uma luta da qual os 

playadoreños não esquecem. Em meio às inúmeras insurreições protagonizadas 

pelos negros em Playa de Oro com vistas à liberdade, no período da escravidão, 

uma das ações perdurou no tempo: a construção de um canhão para expulsar quem 

os oprimia. A narrativa de recusa da sujeição, manifesta na história desse canhão, 

por exemplo, sintetiza os poderosos ‘mecanismos de resistência’, de que fala Novoa 

(2012, p. 228), registrados em documentos e cartas nos arquivos históricos de Quito 

e Esmeraldas.  

 Antes de descrever o episódio do canhão, farei menção aos documentos que 

tratam de levantes nas minas reais de Playa de Oro. A historiadora Novoa, em sua 
																																																								

59 Charvet (2010, p. 62) recorre às fontes escritas para localizar algum possível indicio da 
existência do Amo Valdez: “podría ser a constância del apellido Valdez en siete de los sesenta y un 
compradores de las tierras de la comuna Santiago Cayapas em 1885 que, según la hipótesis de 
Rivera, ‘con seguridad la mayoría fueran esclavos de la mina Playa de Oro’ [...]. Ese apellido hispano 
adoptado por gente de ascendencia africana podría ser una huella de su paso como “amo” de las 
minas del Santiago”. De fato, a pergunta que Charvet se coloca “entonces, existió el amo Valdez?” 
não faz muito sentido para a narrativa que proponho neste capítulo, já que entendo que as histórias 
contadas pelos playadoreños são compostas por um conjunto de elementos que, coadunados, 
conformam suas visões sobre seus percursos históricos.   
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tese de doutorado, De esclavizados a comuneros en la Cuenca aurífera del Río 

Santiago-Río Cayapas (Esmeraldas): etnicidad negra en construcción en Ecuador 

siglos XVIII-XIX (2010), aponta que até 1852, quando é assinado o decreto que 

abole a escravidão no Equador (ainda que posteriormente ao decreto as abolições 

tenham sido pouco frequentes, o que ocasionou mais levantes), os atos 

insurrecionais eram reiterados e sucessivos. Na zona norte equatoriana, por 

exemplo, o primeiro registro de mobilização coletiva dos escravizados de Playa de 

Oro data de 1813, como parte de um ambiente de sublevação que cobria toda costa 

pacífica. Tal ambiente era favorável porque os escravizados constituíram poderosas 

redes de comunicação, as quais atravessavam informações sobre atos rebeldes que 

se sucediam em todo litoral: 

Las continuas manifestaciones subversivas de los negros y su 
creciente protagonismo alertaron al presidente Toribio Montes, quien 
ordenó al capitán José Fabrega emprender acciones efectivas para 
dar fin a las maniobras conspiradoras puestas en marcha por los 
esclavizados y restaurar el orden en la región. Entre las actividades 
políticas emprendidas por los negros a favor de la insurgencia se 
registra la labor de centinelas en el camino de Malbucho, quienes en 
su papel de chasquis intercambiaban comunicaciones entre los 
rebeldes del norte y del sur, lo que permitió la construcción de redes 
de información y la propagación de rumores que generaban el 
desconcierto y el temor colectivo sobre la capacidad operativa de las 
fuerzas insurgentes o de las milicias del rey. (Novoa, 2010, p. 153) 

 Sobre esses rumores que agitavam as iniciativas de insubordinação em Playa 

de Oro, Novoa (2010, p. 153) destaca o temor dos proprietários da mina ante a 

conflagração de uma revolta dos escravizados. A historiadora cita um ofício dirigido 

ao presidente Toribio Montes, no qual o proprietário Pedro Pérez Muñoz se queixa 

dos negros playadoreños ao afirmar que “tienen mil caminos de comunicación, los 

chasquis que se cruzan a las minas y solo la fuerza podra hacer esta obra de reducir 

a los negros”60.  

Aliada à capacidade de se comunicarem, os negros do norte esmeraldeño 

possuíam uma perícia extraordinária de deslocamento nos bosques e rios, em 

virtude do amplo conhecimento do território que ocupavam (Novoa, 2010, p. 154), o 

																																																								
60 Os dados completos dessa citação feita por Novoa (2010) são: Oficio de Pedro Pérez 

Muñoz al Presidente Toribio Montes sobre los negros de Playa de Oro. La Tola de Santiago, 22-V-
1814, ANE, Fondo Especial, caja 203, tomo 498, vol. 9-1814, doc. 107, p. 128. 
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que dificultava a contenção das ações de rebelião. Além disso, os negros 

insurgentes estavam mobilizados, ainda segundo Novoa (2010, p. 155), a partir da 

“intención de defender una identidad étnica, comunitaria, un modo de vida que les 

había permitido la subsistencia, en medio del asedio permanente y agresivo”, o que 

potencializava a luta dos negros esmeraldeños.  

É notável a capacidade dos negros playadoreños de se insurgirem contra a 

escravidão. Novoa (2010, p. 161) transcreve uma carta do capitão da mina Playa de 

Oro, Romualdo Valencia, ao então comissionado Pedro Pérez Muñoz, responsável 

pela pacificação das minas em maio de 1814, na qual o capitão declara a 

inconformação dos negros playadoreños:  

Mi mas benerado Amo y Sr todo mi respeto y beneracion: de La 
Porquera le escrivi cuatro razones avisándole la respuesta de estos 
bagabundos perfidos [...] les han contado que por Cayapas les yban 
a meter tropas, y estan con tanta vigilancia que ya quieren meterse a 
los montes con todos sus trastes y refundirce, yo niego todo y no me 
creen porque soy taconista. A mas que con suspenderles la sal y 
todo biber son bencidos; no tiene mas armas que las bodoqueras, y 
no hay que temerlas porque es arma infame que nada les sirve [...] 
segui a la mina de Guimbi y les abice lo que ordenaba su merced 
que quedaron persuadidos y boluntarios todos y pasamos a la mina 
de Playa de Oro a hacer la misma diligencia todos se 
rresistieron con mucha irritacion y donde acido causa para que 
los que estaban obedientes han resuelto desarreglarce del todo. 
Esta gente necesita que la conquista sea ha fuego y sangre de nocer 
asi esto no tiene arreglo y asi puede su md dar cuenta al Sr. 
Presidente y meta sien hombres 50 por el rrio y 50 por el rrio de 
Callapa pues ay camino para ello61.  

 De fato, a mina de Playa de Oro sempre foi um incômodo para os 

proprietários mineros e autoridades locais. Neste documento acima transcrito, fica 

evidente a “irritação” dos negros e a incapacidade de resignação diante da servil 

ordem colonial. Don David fará muitas menções ao caráter assertivo e guerreiro dos 

playadoreños, sendo que essas particularidades, segundo meu interlocutor, foram 

legadas dos ancestrais combatentes. A alusão feita por Don David é ratificada nos 

registros que Novoa compilou, nos quais essa característica armífera dos negros 

																																																								
61 Citado e transcrito por Novoa (2010, p. 161-162): Carta al comisionado don Pedro Pérez 

Muñoz, escrita por Romualdo Valencia en la que le da una serie de datos y se queja del 
comportamiento de las gentes de esta región. Playa de Oro, 6-VI-1814, ANE, Fondo Especial, caja 
203, tomo 499, vol. 10-1814, doc. 28, p. 30. 
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playadoreños é sempre destaque. Não é por acaso que entre as conclusões de 

Novoa estão que os negros de Playa de Oro optam pela confrontação violenta em 

detrimento da possibilidade de se tornarem cimarrones, ou seja, da fuga e do 

esconderijo.  

 Ainda sobre esse aspecto bélico dos ancestrais playadoreños, Novoa (2010, 

p. 162) refere que há documentos nos quais existe a expressa recomendação da 

venda de todos os negros que, por ventura, ameacem a execução dos trabalhos nas 

minas. Com relação a isso, Novoa (2010, p. 162) destaca a proposta formal do 

sargento Jacinto Caamaño, dirigida ao presidente Toribio Montes, feita em 1814, 

para a compra dos negros playadoreños, com a finalidade de empregar a mão de 

obra cativa nas suas plantações de tabaco localizadas em Guayaquil, tendo em vista 

que “separados del suelo patrio olvidarán las ideas de libertad e independencia en 

que están empecinados”62, o que concorre para a afirmação de Novoa de que os 

negros esmeraldeños (com especial ênfase aos negros playadoreños) estavam 

motivados, mais além dos ideais de liberdade, por um sentido comunitário, marcado 

por uma identidade inexoravelmente ligada ao território – esse mesmo território que 

motivaria a luta por liberdade. 

 Os anos que antecedem a manumisión jurídica, decretada em 1852, foram 

definidos pelas constantes insurreições dos escravizados. Mercedes Jijón de Flores, 

proprietária da mina Playa de Oro desde 1844 (imagem da escritura logo abaixo), 

mantinha a tentativa de sujeitar os negros a um trabalho rentável, situação que, de 

acordo com Novoa, “constituyó la motivación que llevó a los esclavizados de Playa 

de Oro a liderar el proceso de liberación de todos los reales de minas” (2012, p. 

233). Essa conjuntura de pressão e violência recrudesceria ainda mais a luta pela 

autonomia, cujo conflito se assentava na impossibilidade de aceitar as condições 

servis impostas, aliada à motivação de guerrear pelo território. 

																																																								
62 Os dados completos dessa citação feita por Novoa (2010) são: Don Jacinto Caamaño hace 

a S. E. don Toribio Montes una formal propuesta para la compra de los negros de Playa de Oro, 
ofreciendo poner su precio al contado en las Cajas Nacionales de Guayaquil. 6- VII-1814, ANE, 
Fondo Especial, caja 204, tomo 500, vol. 11- 1814, doc. 34, p. 39. 

 



	
	
	

169	

 

Imagem 26: Cópia da primeira página da Escritura de venda da mina Playa de Oro de propriedade da 
família Arroyo a Mercedes Jijón de Flores, ano de 1844. Fonte: Fondo Jijón 30/64, 30-IV-1844. 

 

De fato, em 1854, os negros escravizados da mina Playa de Oro, após o 

conhecimento de seus direitos à liberdade, se apresentam pacificamente às 

autoridades locais para reivindicar a aplicação da lei de manumisión: 
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se presentaron en una sesión en que se encontraban las autoridades 
de la gobernación y expusieron que, según los artículos 25, 26 y 27 
de la ley de manumisión de septiembre de 1852, los dueños debían 
realizar la inscripción y tasación de los esclavizados, en el caso de 
no hacerlo quedaban libres. Por lo tanto, ante el incumplimiento de 
las disposiciones de las juntas de manumisión, se declaraban en 
libertad. El gobernador de Esmeraldas comunicó este hecho al 
Ministro del Interior en los siguientes términos: 

[...] Inmediatamente se siguió a la manumisión de varios esclavos, 
extendiéndose las cartas de reconocimiento de las deudas con los 
propietarios. Acto continuo se presentaron los esclavos de las minas 
de Playa de Oro, Guimbi y Cachavi, teniéndose a la vista los artículos 
de la ley y no habiéndose presentado dichos esclavos en el tiempo 
requerido por la junta de manumisión los propietarios o apoderados, 
sin que exista otro documento, sino una mal formada lista de sus 
nombres, hecha por el teniente parroquial de la Concepción, de su 
motivo propio, se declaran libres de hecho y sin indemnización por 
requerirlo así la ley de la materia. (Novoa, 2010, p. 234) 

 Assim, entre os atos de resistência e o reclame indiscutível pelo cumprimento 

da lei de manumisión, os negros playadoreños foram os protagonistas da liberdade 

requerida. Mesmo diante da rejeição dos proprietários das minas e da efetividade na 

execução da lei, os ancestrais playadoreños foram perspicazes e ativos na luta pela 

autonomia. Esse atípico percurso da libertação marcaria os descendentes daqueles 

que estiveram na dianteira desses confrontos para subverter a ordem colonial. A 

atitude dos escravizados de Playa de Oro é singular porque além de procederem a 

atos diretos e imoderados – com conflitos declarados, foram às autoridades postular 

um direito que não estava efetivado – o silêncio instituído a ferro e fogo (regra 

sempre astuciamente burlada, vide os relatos de redes comunicacionais) era, 

portanto, explicitamente rompido. De fato, além da coragem, os ancestrais legariam 

a sagacidade aos seus sucessores. 

El camino hacia la libertad de los esclavizados de los reales de minas 
no fue fácil, conllevó un repertorio de modalidades de resistencia, en 
la fase republicana predominó la protesta y el uso de medios legales 
que les permitió exigir el cumplimiento de la ley para obtener su 
condición de libertos. En Esmeraldas esta actuación fue 
representativa, constituyó un acto de desafío frontal a las autoridades 
y a los amos, resultado del cual obtuvieron la igualdad jurídica de los 
esclavizados en el único distrito minero de la costa pacífica 
ecuatoriana. Desconocemos la presencia de iniciativas similares en 
otras zonas esclavistas de la Sierra ecuatoriana, posiblemente 
existieron, pero la falta de trabajos que exploren el mundo social de 
los negros en otras regiones no han permitido establecer niveles de 
comparación ni conocer las formas en que influyeron no solo sobre 



	
	
	

171	

su destino individual, sino también sobre la sociedad entera en la 
etapa de construcción del Ecuador republicano. (Novoa, 2010, p. 
235) 

 Como analisa Novoa, foram diversas as modalidades de resistência adotadas 

pelos negros do norte esmeraldeño. O episódio do canhão, recontado inúmeras 

vezes por Don David, seria a síntese desses processos de amotinamento, a epítome 

da coragem dos ancestrais que se conflagrou na insubordinação de interesses e 

poderes alheios à determinação dos playadoreños.  

Desta maneira, depois de 1854, quando os playadoreños recorrem às 

autoridades para reclamar seu direito à liberdade, as lutas continuavam se 

processando em Playa de Oro, em razão dos reais de minas terem se convertido em 

‘minas-haciendas’, sob o sistema laboral da concertage (Novoa, 2010, p. 239), que 

consistia na exploração da mão de obra negra em troca de um pagamento irrisório, 

além de intimidações dos proprietários que advinham do endividamento dos 

trabalhadores das minas, que em troca da subsistência ficavam reféns desse 

sistema servil e assimétrico. No caso de Playa de Oro, ainda que várias ações para 

acalmar os ânimos tenham sido levadas a cabo, a situação de descontentamento se 

extremou a ponto do então proprietário, Reynaldo Flores, desistir da possessão da 

mina. Assim, em 1869, Playa de Oro se torna proprietária do território, através da 

venda aos playadoreños: 

La confrontación y disputa entre los negros y la familia Flores culminó 
en negociación. Reynaldo Flores mediante contrato de compra-venta 
traspasó a los moradores de Playa de Oro, la mina, casa de 
hacienda, iglesia, paramentos, platanal y terreno, comprendidos 
desde la quebrada de Cojerías, situada en las riberas del río 
Santiago, en la parte de abajo, hasta el pie del Salto del lado de 
arriba del mismo río. Aclarando que los terrenos a partir de la 
quebrada de Cojerías hasta la vía de Borbón eran de propiedad de 
Reynaldo Flores. (Novoa, 2010, p. 242) 

Para seguir na história do canhão, retomo as narrativas de Don David, o qual 

faz um apanhado dos fatos que marcaram a história dos negros no norte 

equatoriano. Em princípio, faz menção ao cognome Playa de Oro, para ressaltar a 

abundância do metal no território da Comuna, característica que assinalaria todo um 

percurso histórico:  

El oro lo recogían eran recogidos, en las calles, en los barrancos, en 
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las playas, eran recogidos que recogían el oro, entonces por eso lo 
pusieron Playa de Oro […]. Entonces, de ahí vino que lo pusieron 
Playa de Oro y la gente, todos venían aquí, inmigraron aquí, después 
vino, entró la compañía MiningCom… No, otra parte, cuando el 
barco que naufragó en la costa de Esmeraldas, de Alonso de 
Illesca. Ahí vinieron los primeros negros de la provincia de 
Esmeraldas, porque Esmeraldas no tenía negros. Los primeros 
negros fueron esclavizados, por cuya razón, porque los trajeron 
de África, y los traían esclavizados aquí a los señores de 
Esmeraldas, los ricachones los traían a los negros de esclavos. 
Allá los compraban y los venían a vender acá al país. Entonces ahí 
en ese entonces, naufragó el barco y todos los negros que traían se 
botaron al mar, […] y  se saltaron a tierra. Ahí fue que empezó. 
Entonces ahí hubo una reyerta de los que todavía… cuando ya 
supieron dónde estaban los vinieron persiguiendo, pero Alonso de 
Illesca […] sabia de leyes y cuentos y se quedaron en la 
provincia de Esmeraldas, pero ahí ellos hicieron un pacto con 
los indígenas y los mestizos y ellos se quedaron allá. Pero no era 
en la propia Esmeraldas, era San Mateo, porque este pueblo es más 
viejo que la provincia de Esmeraldas, eso lo aseguro y lo sé que es 
verdad. Entonces ahí vinieron persiguiéndolos a los negros. Acá 
abajo en ese estero que se llama Cogería, los barrancos en la boca 
del estero son… es encajonado, pero como que Dios había hecho 
una escalera… de unas lianas, unos bejucos, y cuando ellos llegaron 
ahí y […] por todas partes, y no toparon más por dónde bajar, vieron 
ese bejuco que estaba hecho de escaleras y por ahí, bajaron y 
cogieron el otro lado y se subieron por el mismo bejuco. Entonces 
cuando subieron arriba, hincaron el palo, cortaron y ahí que le 
pusieron “cogería”, porque ya ¿por dónde pasaban? Ya los que los 
venían persiguiendo no los podían seguir, porque ¿por dónde 
pasaban? Como cortaron el puente, porque eso era un puente, 
destrozaron el puente y ya no podían pasar los otros. Y ahí es lo que 
vinieron y se asentaron nuevamente aquí, pero aquí ya había gente, 
ya había pobladores. Entonces ahí nuevamente los colombianos 
negros que estaban acá y los negros que vinieron de África se 
asentaron aquí. 

 Nessa aula de história, Don David menciona Alonso de Illesca que em 1553, 

segundo o cronista e sacerdote Miguel Cabello de Balboa, estava no barco que 

naufragou na costa esmeraldeña. Possivelmente oriundo da costa ocidental da 

África, o negro Alonso de Illesca veio de Sevilha com destino ao Novo Mundo, em 

razão do seu senhor passar por problemas financeiros (Tardieu, 2006, p. 34). Tal 

intento teria dificuldades ao chegar próximo à enseada do río Portete, ao sul da baía 

de San Mateo, conforme afirmou Don David, e após um temporal o barco seria 

arremessado contra os arrecifes, oportunidade para que os dezessete negros e seis 

negras embarcados fugissem rumo ao bosque, ao contrário dos marinheiros e 

demais passageiros da embarcação que optaram por seguir o caminho do povoado 
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mais próximo, cuja trilha arenosa e inóspita os condenaria à morte (Tardieu, 2006, p. 

35).  

 Na fala de Don David, ainda, fica evidente que a opção dos negros de seguir 

o bosque e não sucumbir às intempéries do lugar se deu em virtude de um 

conhecimento de um entorno semelhante, também reiterada pelo historiador Tardieu 

(2006, p. 35), que aponta: 

Lo que les salvó a los negros sin duda alguna fue el que escogieron 
el camino opuesto por no amedrentarles la selva: en ella podían 
protegerse de una posible persecución, contando quizá, por lo menos 
algunos de ellos, con un buen conocimiento de semejante entorno, y 
seguramente con la impericia de los españoles. 

 

 

Imagem 27: Don David, o grande guardião da memória de luta dos ancestrais playadoreños. 
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Também, o que Don David refere é que a estratégia e habilidade desses 

primeiros povoadores negros foram definidoras para evitar que fossem 

recapturados. Além disso, na narrativa do meu interlocutor, o que ele nomeia de 

‘pacto com indígenas e mestizos’ é o que os historiadores denominaram de uma 

sociedade zamba-negra63 (Tardieu, 2006; Novoa, 2001), que assinala a mestiçagem 

afro-indígena, aliança imprescindível para que os cimarrones se mantivessem em 

Esmeraldas lutando para o reconhecimento de sua condição de negros livres. Ou 

seja, o estabelecimento negro em Esmeraldas, no século XVI, inicia com o naufrágio 

da embarcação e – em virtude de conflitos com os indígenas da região 

(especialmente Niguas e Campaces) e das dificuldades para sobreviver em um meio 

desconhecido – os negros promovem uma série de estratégias de sobrevivência, por 

exemplo alianças interétnicas (Novoa, 2001, p. 159), como forma de se manterem 

autônomos e fazer frente à investida branca para sujeitá-los. A liderança de Alonso 

de Illescas durante esse processo foi decisiva para a luta que exigia da sociedade 

branca “el reconocimiento de la sociedad que tenía bajo su mando, conformada al 

margen del control branco y a partir del encuentro de formas culturales negras e 

índias” (Novoa, 2001, p. 161). 

Mas, segundo Don David, esse naufrágio é apenas o começo da história dos 

afro-esmeraldeños e, por conseguinte, dos playadoreños. A vinda dos primeiros 

africanos anunciava um segundo capítulo, que seria a chegada dos escravizados 

para trabalhar em busca do ouro: 

Sí, de Colombia y de África. Porque mi abuelo nomás, cuando las 
compañías que van a llegar a ese punto después… él vino de… ahí 
vino, con la compañía MiningCom vino mi abuelo aquí. Él era de la… 
de Jamaica, de la colonia del medio de África con… bueno, como yo 

																																																								
63 Sobre essas alianças interétnicas, a despeito de um projeto de separação colonial que 

visava manter espanhóis, indígenas e negros (dirigentes, tributários e escravos, respectivamente) 
desassociados, Wade (2000, p. 38) pontua: “sobretodo, el ideal de separación se vio debilitado por el 
mestizaje. El sentido principal de dicho término es la mezcla sexual, pero está implícita la mezcla 
espacial de los pueblos y el intercambio de elementos culturales, cuyo resultado son las formas 
culturales nuevas y mezcladas. Los españoles, los criollos, los indígenas, los negros libres y los 
esclavos se cruzaron entre sí: españoles indigentes con mujeres negras libres, princesas indígenas 
con españoles aristócratas, esclavos fugitivos con mujeres indígenas, amos españoles con mujeres 
esclavas, negros libres con indígenas y criollas; y su descendencia fue reconocida como gente con 
mezcla racial de varias clases. La nomenclatura racial era variable y existían docenas de 
clasificaciones, pero a menudo se utilizaba el término mulato para alguien de una mezcla 
supuestamente negra y blanca, zambo para la mezcla negra y indígena y mestizo para la mezcla 
indígena y blanca”.  
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para allá no conozco, pero de allá era mi abuelo. Aquí vinieron 
algunos de Jamaica cuando la compañía MiningCom. Entonces ahí 
fue que este pueblo tomo realce. Después de eso vino un señor que 
llamaba el amo Valdez, aquí, en este pueblo. Como él se hizo amo 
de toda esa gente, trabajaban cuatro minas, el Chajao, Medio 
Mundo, Playa Rica y Boquerón, cuatro minas, y todos los que 
trabajaban el oro era para él. La gente no ganaba ni un sucre, nada. 
Bueno, en eso, después ya tenían cuántos años sería que ya 
estaban esclavizados… había un señor que se llamaba Juanquecí 
que era hermano de mi bisabuelo, que se llamaba Manuelcito. 
Manuelcito era el amo y señor del amo. El amo tenía toda la 
confianza en mi bisabuelo y todo lo que mi bisabuelo decía… él es 
que hacía todo, el amo nomás que venía, recogía el oro y… Ya dijo 
[…] Juanquecí dijo “ya es demasiado esta esclavitud, no tenemos 
libertad, no tenemos como mantener nuestras mujeres, vivimos en la 
última miseria, solo trabajando para otro”, dijo “tratemos de ir a 
robarle a la mina. Vamos a robar la mina para ver si que robándole la 
mina, aquí en Medio Mundo”, dijo “si le robamos ahí el amo si le da 
cuenta ya no viene más”. Y así fue como […] la mina ya estaba […], 
llegaban y ponían el pie así con una bota y llegaba el oro aquí a 
media bota. Era por toneladas de oro. Ya fueron y se reunieron unos 
tantos […] Juanquecí que era el caporal, el hermano de mi bisabuelo, 
y dijo “vamos a robarle, a la mina”. “No” dijeron, “vamos, vamos”. Se 
reunieron unos tantos y se fueron. Uno sacaba una libra, el otro 
sacaba media y así por el estilo. Y al final mi bisabuelo no sacó una 
gota… Nada, nada, nada. Porque el amo era empautado con el 
diablo y todos los que estaban sacando el oro el diablo los estaba 
contando y le estaba comunicando al amo. Bueno, como a los tres 
días, “prrá”, el amo aquí. Ya llegó el amo y “Manuelcito yo he tenido 
noticia que han robado en la mina, que tu también andabas pero no 
habías robado”, y […] Manuelcito “no mi amo… nada, yo no he ido, ni 
he cogido, ni he visto, aquí nadie le ha robado”,  “sí, Manuelcito, yo 
sé que sí han robado”. Y cogieron en una discusión. Pero cómo mi 
abuelo iba a denunciar a su mismo hermano, que era para matarlo, 
que el amo los iba a matar toditos y toda su gente. No porque aquí, 
que se muera uno y que no mueran todos. Y coge el amo y dijo “sí, tú 
me llamas Manuelcito y sino yo no sé Manuelcito, yo no sé, y no 
confío más” y se fue el amo. El amo vino con esta intención de saber 
quién eran los que habían robado en la mina. Y era para matarlos.  

 A referência de Don David, neste trecho, diz respeito à vinda de escravos da 

região de Barbacoas, Colômbia, no século XVIII64, mas também faz menção à 

																																																								
64 Segundo Sanchez, no artigo Apuntes sobre la historia de los afrodescendientes en el 

Ecuador, no século XVIII, “en el sector norte de Esmeraldas, en especial en el río Santiago, se 
produce una explotación intensificada del oro, la cual permitió importantes corrientes migratorias de 
numerosas cuadrillas de esclavos provenientes de Barbacoas y Tumaco, cuyos amos representaban 
a familias mineras de Valencia, Arroyo, Quintero, Quiñónez y Caicedo, quienes establecieron reales 
de minas en los ríos de Santiago, Uimbí y Cachavi. Poco a poco Esmeraldas se convierte en un 
importante polo económico del Reino de Quito, dado que allí se establecieron reales de minas y 
plantaciones”. Tais sobrenomes, citados por Sanchez, são os mais recorrentes em Playa de Oro. 
Disponível em http://www.siise.gob.ec. Acesso em: 14 dez. 2014. 
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chegada de companhias mineradoras estrangeiras, neste caso a Mining Company65, 

em meados do século XIX e nos primeiros anos do século XX, quando, mais uma 

vez, o  

[…] sentimiento colectivo hizo posible enfrentar nuevas formas de 
explotación intensiva y control, esta vez por parte de las mineras 
extranjeras al finalizar el siglo, frente a lo cual los negros adoptaron 
nuevos y creativos dispositivos, con el fin de preservar el territorio y 
su tradicional patrón de subsistencia y organización social. (Novoa, 
2010, p. 247)  

 Ainda que a alusão a Mining Company feita por Don David seja uma 

referência mais contemporânea, o fato de estar encadeada com os grandes ciclos 

exploratórios que marcam o território playadoreño, explicita repetidamente a 

disposição de lutar pela autonomia. Um pouco antes da instalação dessa mineradora 

estrangeira, cabe mencionar, precisamente em 1855, os playadoreños novamente 

se dirigiram às autoridades locais para reclamar os abusos e os despojos que uma 

empresa francesa, Cachavi, estava promovendo em território playadoreño. Ou seja, 

a luta em prol da autonomia, se não da condição de negros livres, mas de soberania 

do território, é uma constante na história e na memória de Playa de Oro. Sobre esse 

fato, Novoa (2010, p. 239, grifo nosso) pontua: 

Ante la insistencia de esta población para solucionar este atropello, 
en octubre de 1855 el Estado determinó la ilegalidad de la posesión 
extranjera y mandó a las autoridades a defender a los pobladores de 
Concepción, Playa de Oro y pueblos cercanos.

 
Con esta primera 

confrontación, esta población, en su nueva condición de libre, apeló 
a su tradicional identidad de resistencia y defensa territorial lo 
que la lleva a enfrentarse a empresas extranjeras que inician la 

																																																								
65  Sobre a instalação dessas companhias estrageiras de exploração aurífera (e outros 

produtos), expõe Novoa (2010, p. 265-266): En los pueblos del norte, la forma de operar de las 
empresas extranjeras y nacionales, mediante la concentración de grandes áreas aptas para la 
recolección de productos exportables, instauró una modalidad de tenencia de tierra que trajo 
consecuencias adversas para la población negra, como la pérdida gradual del control y usufructo de 
los espacios tradicionales de subsistencia, como ríos, esteros y montes. Esto alteró el ritmo de vida 
cotidiano de esta población que debió vincularse a las empresas extractivas mediante formas 
coercitivas de trabajo, como el concertaje o en calidad de jornaleros. Una dinámica económica que 
tuvo el visto bueno de las autoridades centrales de Gobierno quienes, guiadas por su tradicional 
visión fronteriza de la región, no pusieron freno a los atropellos que era víctima la población, situación 
que se mantuvo hasta 1937 que la Ecuador Land Company revirtió las tierras al Estado. Otro 
elemento a considerar fue el crónico aislamiento geográfico por la falta de vías de comunicación, lo 
que favoreció a los agentes del comercio nacional y extranjero para imponer en la zona sus propias 
reglas. 
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usurpación de tierras, y la destrucción de la selva y el monte. 

 É com esse legado de contendas pela autonomia que Don David faz menção 

a esses períodos históricos que culminam com mais uma instalação de mineradoras 

que mesmo não repetindo o trabalho escravo, ameaçam a soberania de Playa de 

Oro. Essa amálgama de acontecimentos, que cobrem os séculos XVIII ao XX, 

mencionadas pelo meu interlocutor, sintetizará a luta empreendida na imagem do 

canhão. A história de opressão, acima narrada por Don David, também se traduz na 

figura do amo Valdez. Trata-se, portanto, de duas fortes referências – a tirania e 

truculência dos grandes ciclos exploratórios substanciada no amo Valdez66 e a 

coragem e perspicácia de todas as lutas empreendidas pelos playadoreños 

compendiadas em forma de canhão.  

 A história que Don David conta sobre o roubo de parte da produção de ouro 

da mina Playa de Oro, sob o conhecimento do escravo de confiaça do amo Valdez, 

Manuelcito, é recontada com detalhes pelo playadoreño Segundo Ayoví, testemunho 

colhido por Juan García Salazar em 1978:  

Bueno así fue, cada uno llenó sus dos botellas de oro y se fueron a 
esconderlas en el monte. Cuando ellos dieron la vuelta a la cuadrilla 
de la mina, el diablo lo llamó al amo y le dijo: Amo, unos esclavos 
tuyos, anoche te “chandaron” la mina. 

Entonces el amo le preguntó al diablo: ¿Quiénes son sos? 

En seguida el diablo le dijo: “fulano, zutano y mengano, Manuelito 
también vino con ellos, pero él no robó, los otros si robaron, llenaron 
unas botellas y las escondieron en el monte. Al otro día bien de 
mañanita llegó la notificación para Manoelito.  

 A pilhagem era mais uma estratégia dos playadoreños para comunicar que 

não estavam subjugados ao regime que lhes impunham os proprietários das minas, 

seja no periodo da escravidão, seja pós 1854. Ainda, cabe mencionar que 

Manoelcito não entregaria seus amigos e parentes e nisso reside a força da história 

que Don David conta. Mesmo com as ameaças do amo Valdez, o qual estava 
																																																								

66 Juan García Salazar recolheu essa narrativa de Segundo Ayoví, em 1978, na qual ele 
comenta que foi o amo Valdez quem implantou a escravidão em Playa de Oro: “los esclavos vivían 
aquí en el sítio de Playa de Oro y de aquí iban todos los días a trabajar en la mina, que era allá abajo 
en un sítio que se le dice medio mundo, ese era el nombre que los viejos dieron a la mina grande. El 
amo Valdez los marcaba, la marca era para que los esclavos no se fueran a ir de aquí de esta mina, 
Los viejos cuentan que les cortaba el pelo de los dos lados de la cabeza y el pelo no les nacía en ese 
lugar, esa era la marca que los esclavos de aquí de estas minas, tenían”. 
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sempre acompanhado do diabo, Manuelcito salva da morte aqueles que roubaram o 

ouro. Conforme também contou Segundo Ayoví, “un buen día se pusieron a pensar 

como matarlo al amo para que no moleste más”, e assim começaram a pensar na 

tática de construir um canhão, conforme completa Don David: 

“Ahora nosotros tenemos que hacer un armamento para matarlo 
a él”. Dijeron “¿cómo?”, y ahí dijeron “no, nosotros hagamos un 
cañón”, “¿y de qué lo hacemos”, dijo “aquí tenemos que regarnos en 
comisión a buscar un árbol que sea bien fuerte que aguante el 
tañido”. Se regaron por comisión y bueno por allá, tres, cuatro por 
allá, los otros por acá, hasta que… y aquí cerquita a un quilómetro de 
aquí, encontraron un árbol que llama culonegra… Culonegra se llama 
el árbol… que aquí en este pueblo la descendencia, la nueva 
generación que estamos no lo conocemos. Yo conocí el tronco, el pie 
del árbol, el resto del árbol que quedó cuando hicieron el cañón, pero 
parado, con vida no lo conoce nadie… 

  É com a construção silenciosa do canhão, a partir da engenhosidade de 

aproveitar a árvore com a madeira mais dura possível, que os negros ancestrais 

projetavam se livrar do amo Valdez, aquele que mataria sem hesitar caso 

descobrisse por meio de um humano, ainda que o diabo já tivesse avisado os nomes 

dos que pilharam o ouro, quem estava envolvido no saqueio. A árvore, como 

também disse Segundo Ayovi a Juan García, era tão forte que para entalhar o 

canhão “un escoplo le metían, un escoplo que se quebraba, porque ese palo es 

durísimo”, mas o trabalho coletivo dos escravizados foi tão intenso que em pouco 

dias o canhão estava pronto para afugentar o amo Valdez das terras de Playa de 

Oro. Don david prossegue com a história dessa façanha:   

Ya no existe más [o canhão e a árvore]. El último pedacito que había 
del árbol, cuando estuvo el proyecto SUBIR-CARE Internacional se lo 
llevaron a Quito para reliquia. Ese árbol era demasiado duro, ahí 
no aguantaba machete, hacha, nada. Ahí cuando llegaron a ese 
árbol, le pegaron el primer hachazo, se dañó el hacha. Culonegra, 
Culonegra… Ahora sí lo cogieron ahí mismo. En ese tiempo al taller 
de mecánica no le llamaban taller de mecánica, sino una fragua. E 
instalaron una fragua, porque había unos bien expertos en la 
mecánica. Hacha que se dañaba, hacha que le rompieron filo […] y 
fueron abriendo, y  “pim”, “pim”, “pim”, “pim”,  y lo prepararon al 
cañón. Llegaron aquí al pueblo, y dijeron “bueno hay que 
examinarlo”. En ese tiempo de aquí a la […] pues eran dos días: la 
bajada un día y la subida dos días. Mandaron a comprar pólvora, 
munición, toda diablura, y ahora sí, para ensayarlo al cañón… le 
dieron un ensayo, y dijeron “no estamos muy contentos, hay 
que darle otro ensayo”. Y  tenían un toro grande. Y dijeron “hay que 
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[…] con el toro de la virgen, que si matamos al toro de la virgen ahí sí 
estamos seguros de que lo matamos a él”. Lo pusieron a dos 
hectáreas de distancia… al toro. Le dieron fuego al cañón, porque lo 
cargaron, pusieron media arroba de pólvora, y le pusieron poquísima 
munición, pedazo de hachas, piedra y todo, y cuando le dieron la 
explosión el toro no sirvió para comer para nada, porque lo 
dañaron totalmente. “Bueno” dijeron, “ahora sí”. Después dijeron 
“no”, andaba un tigre aquí que bajaba puercos de encima de las 
casas, “hay que matarlo al tigre”, “¿y cómo lo matamos?”, “aquí hay 
que pensar y calcularle desde que él baja”, porque cuando él venía 
de allá a acá, venía balando…”uuu”, “uuu”. Dijeron “aquí le 
calculamos”, como en ese tiempo las mechas no ponían de pólvora, 
sino que la mecha la ponían de brea, “aquí le calculamos, para 
cuando él presiente, le damos el chicotazo”, así fue. Lo calcularon 
como… él tenía dos caminos de entrar y salir, le cogieron bien la 
puntería, y ahora sí, ya a lo que iba pasando el tigre, le dieron 
una explosión a ese cañón. El tigre salió… no murió de golpe. 

 Depois dos ensaios com o touro e o tigre para atestarem o pleno 

funcionamento do canhão, os negros playadoreños finalmente estavam seguros 

quanto ao propósito de matar o amo Valdez. Antes de retomar a história, Don David 

fez uma pequena pausa para fundamentar a razão dos ancestrais terem arquitetado 

todo esse plano bélico: o amo Valdez era um homem que tinha pacto com o diabo e 

não titubeava em ‘desparecer’ com aqueles que se negavam a trabalhar sob o 

regime violento e atroz da escravidão. Em virtude da sufocação e da exaustão do 

trabalho forçado, a única saída era preparar uma armadilha que fosse certeira e os 

livrasse do jugo desse amo.  

 O ensaio com o tigre, portanto, seria o definidor para qualificar a potência do 

canhão, retoma Don David: 

Y el tigre no murió… pero acá adentro de un estero que llaman los 
Remedios, hasta ahí alcanzó a llegar. Al otro día la gente pues, 
unos con miedo otros no con miedo, con lanzas y escopetas y 
todo diabluras a seguirle al tigre, cuando llegaron ya estaba 
tieso, muerto ahí. Catorce hombres para sacarlo. Y lo sacaron lo 
despedazaron “bueno, ahora sí estamos seguros que vamos a 
matarlo al amo”. Lo cargaron bien cargado, ahora sí pusieron tres 
vigías. Una acá abajo en el charco, que llama Medio Mundo, otra 
vigía pusieron en la boca de la Quebrada de los Indios, y otra aquí en 
el estero que llama El Chajao. […] sale de aquí, sale de allá. Y 
estaba la vigía diariamente, porque el amo cuando venía, él venía 
bien enranchado. Unos tres cuatro y él con canoa bien enranchado, 
bien recreado. Cuando ya lo vieron “ya viene el amo Valdez, dale 
fuego a la punteta, la mecha no quiere arder, alza la pata y corre 
al monte”. Porque ¿qué pasó?, como el amo también tenía parte de 
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amistad aquí, entonces le mojaron la mecha, y como el amo andaba 
con el diablo, entonces no le dejaron arder la mecha. Lo dejaron 
botado al camino ahí, se corrieron. El amo cuando llegó y vio que lo 
iban a matar, dijo “última y primera, yo aquí no vengo más. 
Porque con este no me han matado, hacen otro y me matan, y ya 
no me lo ponen aquí […], me lo ponen en otra parte”. Lo cogió al 
cañón y se fue. Llegó a Esmeraldas y en San Mateo lo pusieron de 
un lado a otro del  río, por ahí por donde está la carretera […] Ahí le 
dieron […] a ese cañón, y de lado a lado hasta la tierra se estremeció 
que arrancó pedazos de peña. Y dijo el amo “última y primera”.  

 Como contou Don David, depois que acharam o cadáver do tigre, os 

playadoreños estavam certos de que matariam o amo Valdez. Segundo Ayoví narrou 

a Juan García que o amo sempre se dirigia a Playa de Oro através do Río Santiago 

e por isso os insurgentes, certos do sucesso da empreitada, posicionaram o canhão 

exatamente às margens desse Río “por donde tenía que subir el amo”, para que não 

houvesse escapatória. Porém, em razão do amo Valdez estar sempre em 

companhia do diabo, o pavio [mecha] não acendia porque estava molhado, afinal, 

havia uma proteção que evitava o passamento do opressor. Felizmente, ainda que o 

intento tenha fracassado e que os rebeldes, com receio da represália, tenham se 

refugiado na mata após o malogro da operação, o amo Valdez – receando novas 

investidas insurrecionais – opta por abandonar a mina real de Playa de Oro, os 

deixando livres para a tão almejada autonomia sobre o território.  

 Essa história atravessa gerações. A transcrição das narrativas de Segundo 

Ayoví, colhidas em 1978 por Juan García, são assombrosamente as mesmas 

contadas por Don David. Até mesmo as expressões utilizadas, por exemplo, 

“entonces, alza la pata y corre” são idênticas. Tal história, que atravessou o tempo, 

se traduz como a grande insígnia da perspicácia e da coragem dos playadoreños e, 

acrescenta Don David, pode não conter todos os elementos de la esclavitud de 

nuestra gente, mas exprime o significado desse legado de luta pela autonomia. 

Como Sahlins (1990) nos ajuda a entender, a história está muito mais ligada com a 

visão de mundo que um grupo possui do que necessariamente associada com as 

versões e fontes escritas67, com frequência tomadas como as únicas verídicas. Há 

																																																								
67 Como assinalou Sahlins (1990, p. 7), na introdução do livro Ilhas de História: “a história é 

ordenada culturalmente de diferentes modos nas diversas sociedades, de acordo com esquemas de 
significação das coisas. O contrário também é verdadeiro: esquemas culturais são ordenados 
historicamente porque, em maior ou menor grau, os significados são reavaliados quando realizados 
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muitas histórias e não uma singular narrativa dos eventos. Para os playadoreños, o 

canhão e o amo Valdez são os referentes máximos dessa briga pela autogestão e 

pela liberdade, cuja memória desse passado é criativamente sempre reconstruída 

porque se refere à história da emancipação.  

 O canhão, entretanto, não é apenas lembrado como o elemento bélico que 

expulsou o amo Valdez, há outros referentes que se sobressaem nesta historia, por 

exemplo, a capacidade de construir um armamento que ainda não existia no 

Equador, contam. Ainda, quando Don David se refere à história canhão, ele sinaliza 

que as lutas contrárias à subalternização de saberes e formas de viver se tornaram 

a grande marca deixada pelos negros playadoreños na história da Equador: 

Y ese cañón de aquí de Playa de Oro está en Guayaquil. En el cerro 
Santana dicen que lo tienen, porque de ahí de Guayaquil lo llevaron 
a Estados Unidos, lo embronzaron y lo tienen de defensa, el primer 
armamento que hubo aquí en el país fue el cañón de Playa de Oro. 
Primer armamento, hecho de los negros. Por eso es que este país, 
los mejores armamentos, las mejores cosas han sido… es por 
los negros, no han sido por los mestizos ni por los blancos. Es 
así, hay que decir las cosas por su nombre. Porque aquí en nuestro 
país, ha sido un país defensor, pero por los negros, los blancos han 
sido siempre más reservados, y no más reservados sino que han 
querido tenerlo pisado al negro y el negro que no se ha dejado, 
entonces por eso ha había un choque entre lo negros y los blancos. 
Pero entonces Playa de Oro fue el pueblo que dio el primer 
armamento de Ecuador. De ahí para acá que empezaron a venir 
los armamentos. Y ese cañón […] todos los nueve de octubre lo 
funcionan en Guayaquil a ese cañón. Después hicieron otro cañón, y 
también el Estado lo tiene en Quito, allá es que lo tienen, el otro 
cañón. Entonces […] ya empezaron a hacer eso para sacarlos a los 
comuneros del territorio, pero Dios no lo permitía. Es así muchas 
cosas Dios le da inteligencia y sabiduría al hombre. La historia del 
amo… el amo aquí… el amo aquí hacía malas cosas. Sacar dos o 
tres toneladas de oro, y a los trabajadores no dejarles ni una onza de 
oro. Eso era lo más terrible. Si fuera sido como en este tiempo 
nosotros […], porque nosotros le hubiéramos puesto bombas por 
todos lados. Pero los viejos eran reservados, y como le tenían 
miedo… Ahora ya a este tiempo no le tiene miedo a nadie, nadie le 
tiene miedo a otro. Ahora desde el más chiquito hasta el más grande 
está con la resolución de la vida “me la quitan o se la quito”. Y así 
pasó con esta comuna, nosotros nos tocó la lucha y gracias a 
Dios, que triunfamos con el gran poder de él y hasta hoy día nos 
encontramos orgullosos de tener nuestro título de propiedad 
que nos da el sustento y el pan de cada día. Y de aquí para abajo 

																																																																																																																																																																													
na prática. A síntese desses contrários desdobra-se nas ações criativas dos sujeitos históricos, ou 
seja, as pessoas envolvidas”.  
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el bosque que tenemos primario nosotros no lo… de la provincia de 
Esmeraldas lo tiene. Nosotros tenemos 10.400 y pico de hectáreas y 
solamente tenemos trabajada son como las 400 y pico de hectáreas, 
o sea ahí todo el bosque lo tenemos intacto. Por eso es que toda la 
gente quiere aquí a Playa de Oro, porque el único bosque húmedo 
tropical que hay es este.   

 Os comuneros de Playa de Oro, hoje, se referem ao passado de luta para 

começar as narrativas mais contemporâneas sobre seus processos organizativos 

que culminam com o título coletivo de propriedade dos mais de dez mil hectares; 

sendo que grande parte do bosque primário, situado dentro desse território 

playadoreño, está integralmente preservado. Além disso, após décadas de embates, 

Playa de Oro é independente da Comuna Santiago-Cayapas, da qual fez parte por 

muito tempo. A conquista da autonomia, historicamente requerida, se fez – como 

declarou Don David – não espontaneamente, mas através de una herencia de lucha. 

Há um percurso de embates e de negação de qualquer vestígio de subjugação do 

qual eles não se esquivam e do qual eles recordam sempre. É sobre essa história 

mais recente de luta que falarei na próxima seção. 

 

 

3.2. Os caminhos de luta da Comuna 

 

 As histórias do tigre e do canhão antecipam algumas prosas sobre a situação 

de Playa de Oro nos dias de hoje. Foram muitos os momentos em que perguntei 

sobre o termo Comuna e sobre a forma de organização playadoreña nesse território. 

Tentar entender essas formas organizativas não resultava da curiosidade fortuita, 

porque saltava aos olhos o cotidiano dos playadoreños, o qual somava muitas 

reuniões comunais, quase sempre semanais, das quais homens e mulheres 

participam; além das mingas, mutirões para a execução de alguma obra comunitária, 

como a construção de uma granja para uso comum. Além disso, a centralidade do 

cabildo era cada vez mais um tema expressivo, já que essa autoridade é sempre 

consultada pelos demais antes de qualquer tomada de decisão. Oposto a tudo isso 

que acompanhei, devo admitir, porém, que enquanto estava em Quito era comum 

ouvir nas conversas informais sobre uma suposta debilidad organizativa de los 
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afroesmeraldeños68, quase um subterfúgio que, na verdade, tentava justificar uma 

presumida impossibilidade de inversão de um quadro de terror, provocado pela 

minería a céu aberto e pela extração de madeira, atividades que implicariam uma 

desordem quase irreversível nas Comunas do norte equatoriano, da qual Playa de 

Oro não seria exceção.  

 Entretanto, a despeito dessas ameaças que são por suposição inconversíveis 

(embora os playadoreños não as considerem insuperáveis), o que faz muito sentido 

para quem convive por algum tempo em Playa de Oro é que existe um engajamento 

contínuo e perene que objetiva sempre a autogestão. Quando perguntava a Don 

David ou para alguma jovem liderança sobre os conflitos contemporâneos 

enfrentados pela Comuna a resposta invariavelmente era que as contendas são 

inúmeras, mas que a defesa era apenas uma: a autonomia, o que de certa forma 

convocava todos os playadoreños, já que a adesão era em prol de um propósito 

partilhado por todos. As disputas pelo território comportam diferentes interesses, de 

grupos igualmente distintos, mas a salvaguarda dos playadoreños se singulariza a 

partir da disposição em lutar pela liberdade.   

																																																								
68 Charvet (2010, p. 335) observa que alguns pesquisadores que estiveram na região de 

Esmeraldas no início da década de 90 assinalaram sobre essa suposta debilidade organizativa e cita, 
especialmente, Sabine Spiser que, em 1987, registrou que os negros esmeraldeños não eram muito 
organizados, apesar de não se deixarem subjugar ante injustiças.  

 



	
	
	

184	

 

Imagens 28 e 29: Acima, a Casa Comunal de Playa de Oro. Abaixo, detalhe da placa afixada na 
lateral da Casa Comunal. 

 

Playa de Oro é, legalmente, uma Comuna, expressão que também utilizo 

para me referir à ‘comunidade’69 playadoreña. Comuna70, portanto, é uma entidade 

																																																								
69 Comunidade é uma expressão local, largamente utilizada quando os comuneros de Playa 

de Oro se referem ao seu lugar.   
 

70 Segundo Álvarez (2002, s/p.) no artigo “De reducciones a comunas: transformaciones 
legales de las tierras comunales en la península de Santa Elena, Ecuador”, terras comunais são 
definidas como “aquellas que un grupo declara de su posesión o propiedad colectiva. Aunque es 
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jurídica criada pelo Estado equatoriano para a regularização da posse da terra 

ocupada ancestralmente, em nome da qual se garante o exercício dos direitos 

coletivos das comunidades afrodescendentes. A Constituição da República do 

Equador, de 1998, ao versar sobre o direito das comunidades, povos e 

nacionalidades (Capítulo IV do Título II) afirma no art. 60 que “se reconoce a las 

comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de 

organización ancestral”. A Constituição de 200871 ratifica esse direito ao considerar, 

no artigo 60, que los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios 

podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura”, 

sendo que a lei regulará essa configuração. Ainda, a Constituição de 2008, no artigo 

57, assevera uma série de direitos coletivos, tais como: 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, 
sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de 
organización social. 

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de 
discriminación fundada en su origen, identidad étnica o 
cultural. 

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las 
colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras 
formas conexas de intolerancia y discriminación. 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras 
comunitarias, que serán inalienables, inembargables e 
indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e 
impuestos. 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y 
obtener su adjudicación gratuita. 

																																																																																																																																																																													
necesario reconocer la calidad económico-productiva de las tierras estas en muchas ocasiones 
constituyen además un indicador de territorialidad política para el grupo. Varían las formas de 
adquisición de estas tierras, en algunos casos se trata de una posesión histórica y en otros de 
adquisiciones, reclamos o recuperaciones. Existe una adjudicación, generalmente por parte del 
Estado, que reconoce y legitima los derechos de disponibilidad a las tierras. Los acuerdos y la gestión 
colectiva que un grupo ejerce sobre las tierras, y los recursos y bienes que ellas comprenden, sé 
efectivizan mediante algún tipo de instancia organizativa. Esta puede ser bien de orden tradicional o 
de reciente creación, aspecto que siempre tiene que ver con el contexto más amplio de inserción 
histórico social del grupo que toma decisiones sobre las tierras”. 

 
71 Segundo o texto do Informe del Grupo de Trabajo de Expertos de Naciones Unidas sobre 

los afrodescendientes, a Constituição de 2008 contém muitas garantias contra o racismo e a 
discriminação, além de outros dispositivos favoráveis aos afrodescendentes. Em especial o artigo 58, 
aponta o Informe, estabelece especificamente que “el pueblo afroecuatoriano tiene derechos 
colectivos”. Walsh (2011, p. 198), por sua vez, afirma que a Constituição do Equador de 2008 é a 
primeira das Américas a responsabilizar o Estado a empregar ações afirmativas em favor de 
“personas y pueblos que históricamente se encuentran en situación de desigualdad”, ou seja, essa 
constituição inaugura um marco regulatório, porque pela primeira vez menciona os afrodescendentes 
e prevê uma série de direitos nunca antes previstos em outras Cartas políticas ou documentos oficiais 
do Estado equatoriano. 
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6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación 
de los recursos naturales renovables que se hallen en sus 
tierras. 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo 
razonable, sobre planes y programas de prospección, 
explotación y comercialización de recursos no renovables que 
se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles 
ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que 
esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los 
perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. 
La consulta que deban realizar las autoridades competentes 
será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 
consentimiento de la comunidad consultada, se procederá 
conforme a la Constitución y la ley.  

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la 
biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y 
ejecutará programas, con la participación de la comunidad, 
para asegurar la conservación y utilización sustentable de la 
biodiversidad.  

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 
organización social, y de generación y ejercicio de la 
autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras 
comunitarias de posesión ancestral.  

10.  Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 
consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos 
constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes. 

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.  
12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; 

sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos 
genéticos que contienen la diversidad biológica y la 
agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina 
tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y 
proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 
animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y 
el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la 
flora.  
 
[...] 
 

13. Construir y mantener organizaciones que los representen, en 
el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, 
política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá 
todas sus formas de expresión y organización. 

14. Participar mediante sus representantes en los organismos 
oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas 
públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión 
de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. 

15. Ser consultados antes de la adopción de una medida 
legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos 
colectivos. 

[...] 



	
	
	

187	

Todos esses quesitos previstos na Constituição de 2008 obedecem 

parâmetros internacionais de direitos humanos e fortalecem a premissa de 

autonomia das Comunas, ainda que na prática os playadoreños tenham que luchar 

demasiado, como disse Clemente Ayovi, presidente do Cabildo de Playa de Oro, 

para que haja garantias efetivas como essas já asseguradas na carta constitucional, 

especialmente o que está caracterizado nos itens 4, 5 e 6, os quais dizem respeito à 

soberania desses grupos nos territórios ancestrais. Portanto, hoje a luta da Comuna 

é para fazer valer a autogestão no território, sendo que o grande parâmetro local que 

busca essa autonomia reside na compreensão de mundos encadeados, conforme 

apontei no capítulo anterior. A luta dos playadoreños é uma luta coletivizada. 

Playa de Oro, segundo Charvet (2010, p. 143), possui há mais de duzentos 

anos o registro da existência da comunidade, embora os relatos dos playadoreños 

apontem para uma formação muito mais anterior, de pelo menos quatrocentos anos, 

relacionada – como já mencionei acima – aos grandes ciclos de extração do ouro 

nessa região. Clemente Ayovi, que até 2013 era o cabildo de Playa de Oro, explica: 

Primero quiero hablar de la parte más importante, que es la creación 
de este pueblo. Que en la actualidad, hasta hoy, cuatrocientos años 
de ser Playa de Oro y cincuenta años de ser Parroquia, porque es 
Parroquia; y dieciséis años de ser comuna. La comuna significa… 
Hay una ley, a nivel del Estado, que habla de comuna, de 
organizaciones de segundo grado. Porque la comuna es una 
organización de segundo grado. Significa de que en la comunidad, 
cuando tiene el título privado de la comuna, a través de eso nos traen 
el título y ahí el reglamento interno, que es la ley que regula dentro 
de la comuna. Dentro de la ley está previsto de que tiene que haber 
en la comuna un presidente, un vice-presidente, un secretario, un 
tesorero y un síndico, son cinco personas las principales. Luego de 
eso, vienen los suplentes, son comisiones que los acompañan en las 
actividades que realiza el Cabildo. Esto se hace en cualquier día del 
mes de diciembre, cualquier día… Se reúne toda la comuna, toda la 
comunidad en una asamblea general, y están pegadas como están 
los mapas aquí, están pegadas, los nombres […] como el afiche 
cuando ponen para presidente de la república, así. Y justo ese día se 
viene aquí a la casa comunal y la gente elige a la persona que está 
pegada en la papeleta ahí, de su agrado, por un voto popular. Si por 
ejemplo yo voy con mi lista de cinco miembros, entran mis cinco 
miembros completos. Eso es lo que se llama comuna. Lo otro es que 
la comuna es la que obtiene el título de propiedad de las tierras de 
10.400,86 hectáreas, es la tierra que tiene alrededor. 
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Clemente aponta duas definições para Comuna. Uma se refere a esse 

estatuto jurídico que mencionei, posto na Constituição de 2008, que evidencia o 

reconhecimento de direitos coletivos em prol da independência do grupo em suas 

formas de organização social. A outra definição se refere à administração comunal, 

na qual a organização comunitária e a integração entre as diferentes comissões são 

o que impulsionam o pleno gerenciamento da Comuna. 

Nessa organização comunal, Clemente destaca a atuação do Cabildo e suas 

responsabilidades perante os comuneros. Trata-se de zelar pelo bem-estar dos 

playadoreños, administrar a Comuna e resolver conflitos intracomunidade, uma vez 

que o Cabildo é a instância máxima, aquele que poderá – mesmo informalmente, ou 

seja, sem estar em uma assembleia (em casos emergenciais) – decidir pelo todo. 

Minha estadia, por exemplo, só foi consentida após o posicionamento de Clemente, 

ainda que o nascimento do bebê já tivesse me alçado à condição de uma buena 

persona. Todos esses encargos da Comuna e do cabildo, bem como das diversas 

comissões, estão previstos no Regulamento Interno de Playa de Oro, o qual também 

enfatiza que a terra é de uso comunitário e os recursos naturais que se encontrarem 

em território playadoreño serão exclusivamente administrados pela Comuna: 

La comuna es un órgano, un ente que se preocupa por la integridad 
de cuidar que todos los comuneros de la comuna que estemos aquí 
estemos sanos buenos. Si una persona se enferma, la organización, 
tiene que movilizar los recursos pa’ buscar medicamento. Y es la que 
se preocupa por muchas cosas más, educación, salud, y muchas 
cosas más. Si no hubiera esta organización como comuna sería un 
poco complicado porque no tendríamos tierra segura. Y ahí eran las 
pérdidas de que algunos pueblos ya no tienen tierra, porque venían 
las invasiones de colonos y todo. Pero como esta comuna tiene sus 
documentos legales, entonces esta sí puede hacer cualquier trámite 
a nivel del país, porque es reconocida a nivel del país, a nivel del 
presidente de la república, es reconocida legalmente. 

 O professor Pablo Minda, especialista em conflitos do norte equatoriano, 

particularmente os que afetam as comunidades negras de Esmeraldas, explica o 

que é uma Comuna e refere que muitas comunidades que hoje têm esse estatuto 

jurídico – que foi primeiramente criado para atender as comunidades indígenas – 

não se fortaleceram politicamente: 

¿Qué es una comuna? En la Provincia de Esmeraldas, 
históricamente, hasta el año de  1980, sólo había dos comunas, que 
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eran la Comuna Río Santiago-Cayapas, que se creo por el año de 
1955, y la Comuna de Timbre. Una comuna es una organización 
reconocida por el Estado, y en el caso nuestro, por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. A partir de la ley de comunas que se aprobó 
en al año de 1937 72 , para darle un estatuto jurídico a las 
comunidades indígenas. Entonces, podríamos decir que una comuna 
es una comunidad indígena que ha sido reconocida legalmente  por 
el Estado ecuatoriano a través de ese estatuto  de “ser comuna”. El 
problema, diríamos así, es el reconocimiento como comuna de las 
comunidades: si bien es cierto que les llevó un reconocimiento legal, 
creó un problema, y es que estas comunas quedaron, pasaron, a ser 
administradas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Porque 
incluso su directiva es reconocida, o sea, la comunidad elige a sus 
dirigentes, la comuna elige a sus dirigentes, pero estos dirigentes 
para que tengan legitimidad tienen que ser reconocidos a través de 
un acuerdo ministerial por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo 
cual es un absurdo, ¿no es cierto? Y luego,  acá en Esmeraldas, se 
da lo que yo he denominado en uno de mis estudios, una 
comunalización de la organización comunitaria, por el hecho de que 
después de 1994, cuando se emite la ley de desarrollo agrario, las 
comunidades de afroecuatorianos pasan a tener, diríamos así, 
legalmente,  el mismo estatuto que los indígenas, por el cual también  
pueden acceder a la tenencia, a la regularización de la tierra, de 
manera gratuita, siempre y cuando estén organizados o en comuna, 
[…]. Entonces, yo diría que las personas, a excepción de la 
Comuna Río Santiago-Cayapas, que eso tiene otra historia, 
adoptaron los términos de comuna sin mucha resistencia, y a la 
vez, también sin mucha convicción. O sea, lo hicieron porque 
necesitaban ese mecanismo legal para acceder a la tenencia de 
la tierra, y una vez que lograron la tenencia de la tierra, las 
comunas, de hecho, no se han fortalecido. Es como decir: 
“Bueno, ya nos dieron la tierra, ya tenemos la tierra y la comuna, 
la comunidad está ahí”.  

  

A formação de Playa de Oro enquanto Comuna, ou seja, enquanto pessoa 

jurídica remonta a 1995 e sobre essa mudança falarei adiante, mas pondero que ao 

contrário das experiências de outras comunas, conforme Minda mencionou, Playa 

de Oro fortaleceu (ou melhor, oficializou) suas instâncias político-administrativas ao 

se converter em Comuna. Cabe ainda assinalar que em meados da década de 

cinquenta, Playa de Oro passa de recinto a Parroquia, divisão político-territorial de 

																																																								
72 Pablo Minda, nesta entrevista, faz referência à Ley de Organización y Régimen de las 

Comunas, expedida em 1937, que foi a medida legal para reconhecer a instituição comunal. Segundo 
Marcillo (2010, p. 43) a Lei de Comunas “establecía un criterio general para incorporar agrupamientos 
de población que tuvieran un mínimo de 50 habitantes. De este modo, comunidades, parcialidades, 
anejos y caseríos podían ser reconocidas con la figura de comuna, independientemente de que 
tuvieran o no bienes comunales”.  
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terceiro nível, a qual atua como auxiliar do governo e da administração municipal, o 

que implica em uma ‘justaposição de territórios’, conforme discute Charvet (2010, p. 

146): 

La presencia del Estado es mínima en esta comunidad. En los 
últimos cien años Playa de Oro evolucionó de caserío a recinto y a 
mediados del siglo pasado se convirtió en cabecera de la parroquia 
Luis Vargas Torres fundada en esa misma época. Desde entonces 
se registra una yuxtaposición de territorialidades – étnica y estatal -, 
lo que ha implicado, evidentemente, la yuxtaposición de los campos 
de competencias de las autoridades étnicas y estatales, pues, desde 
su constitución en cabecera parroquial, el Teniente Político y la Junta 
Parroquial constituyen sus máximas autoridades públicas. Desde 
1998, y gracias a las reformas constitucionales […] la Junta 
Parroquial es elegida democráticamente, al igual que el resto de 
autoridades seccionales [que no Equador corresponden a Junta 
Parroquial, Alcade e Consejo Cantonal, Prefecto e Consejo 
Provincial]. Estos cargos son desempeñados por miembros de la 
misma comuna, pero necesitan el aval de las autoridades comunales 
para tener legitimidad, por lo que procuran “llevarse bien” con ellas y 
resolver conjuntamente los problemas críticos, particularmente los 
relativos a las presiones ambientales de empresas y colonos sobre el 
territorio comunal. 

 As duas autoridades que hoje existem em Playa de Oro, o cabildo e o 

presidente da Junta Parroquial73, precisam estar em frequente consonância, já que 

essas duas instâncias devem evitar a discórdia nas tomadas de decisão. Como 

apontou Charvet (2010), os dois cargos são ocupados apenas por membros da 

comunidade e, na época das eleições, a comunidade leva em conta a relação entre 

os futuros cabildo e presidente da Junta Parroquial, já que qualquer indício de 

desentendimento enfraqueceria as lutas da Comuna. Durante quase todo meu 

trabalho de campo, entre 2010 e 2013, o cabildo e o presidente da Junta eram 

irmãos. Clemente e Dumar Ayoví, filhos de Don David, dividiam as 

responsabilidades da Comuna e, apesar das diferenças religiosas (Clemente é 

católico e muito ativo na Iglesia de la Merced, enquanto Dumar é cristiano, como o 

																																																								
73  Dentre as atribuições do presidente da Junta Parroquial, estão: “expedir acuerdos, 

resoluciones y normativas reglamentarias en las materias de competencia del GAD Parroquial Rural. 
Aprueba el Plan Parroquial de Desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 
participativamente con la acción del Consejo Parroquial de Planificación y las instancias de 
participación, así como evaluar la ejecución, aprobar u observar el presupuesto del GAD Parroquial 
Rural, que deberá guardar concordancia con el Plan Parroquial de Desarrollo y con el de 
ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén 
representados los intereses colectivos de la parroquia rural, en el marco de la Constitución y la ley”. 
[…].Disponível em http://www.activate.ec. Acesso em: 14 dez. 2014. 

 



	
	
	

191	

pai, e faz pregações públicas aos domingos, com um alto-falante, da janela da Casa 

Comunal), têm posições semelhantes em relação às duas grandes ameaças: 

minería e exploração de madeira. 

 Todas as assembleias comunais, portanto, contam a participação das jovens 

lideranças – tanto dos cargos da Comuna como dos cargos da Junta Parroquial – e 

sempre há votação para que o coletivo preceitue sobre algum tema. Nas reuniões 

que participei, o cabildo e o secretário explicavam o motivo do encontro e abriam 

para as perguntas dos comuneros. Após amplo debate, as pessoas votavam e, 

então, se definia a posição da Comuna ante o impasse. Esse sentido de decisão 

coletiva, diz Clemente, fortalece todos os quesitos da Constituição que tratam dos 

afroequatorianos, em particular aqueles que versam sobre a autonomia. O então 

cabildo, mesmo com alguma dificuldade para ler e escrever, sabia de memória todos 

os quesitos do artigo 57 (que expus acima) e, em quase todas as assembleias que 

assisti, citava algum item. 

Embora ocupem cargos político-administrativos de naturezas distintas e 

sejam os representantes máximos da Comuna, o cabildo e o presidente da Junta 

Parroquial são subordinados às decisões dos anciãos. No Regulamento da Comuna 

há uma distinção hierárquica que indica a Assembleia Geral (composta por todos os 

homens e mulheres de Playa de Oro) como o organismo máximo de direção da 

Comuna, cujo presidente deve ser, necessariamente, um ancião, o único posto da 

Comuna que é facultada a exigência de saber ler e escrever. Na prática, os anciãos 

estatuem não apenas nas instâncias formais, como nas assembleias gerais que 

ocorrem na Casa Comunal, mas nos espaços de sociabilidade, como a pirágua. 

São nos espaços informais que os anciãos orientam os mais jovens e fazem 

deliberações antes mesmo da palavra final do Cabildo ou do Presidente da Junta 

Parroquial. Ainda, conforme discutirei adiante, as lutas travadas em Playa de Oro 

para se tornar autônoma da Comuna Santiago-Cayapas, a qual estavam vinculados 

antes de se constituírem em Comuna independente, se devem aos esforços dos 

mais velhos, que procuraram vias legais para “conservar un territorio que tenemos”, 

como ressaltou Don David, pai de Clemente e Dumar, com o objetivo de defender o 

território playadoreño. Não foi apenas nessa disputa que os mais velhos foram os 
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protagonistas, pondera, mas outras - há quatrocentos anos: son cuatrocientos años 

de lucha. Sólo así nos quedamos sanos, en nuestra tierra. 

 Dessa forma, ainda que haja duas instâncias decisórias em Playa de Oro, são 

os mais velhos que arbitram sobre temas complexos e aconselham as jovens 

lideranças para que a tomada de decisão seja sempre em benefício do coletivo. É 

através desse aprendizado com mais velhos, os quais sempre iniciam seus 

ensinamentos recordando o passado de luta – seja por meio da história do canhão 

ou do tigre – que os mais jovens empreendem ações. No caso da separação da 

Comuna Santiago-Cayapas, essa participação dos mais velhos foi além dos 

aconselhamentos. É sobre essa luta, que conglutinou gerações, que narra 

Clemente: 

Bueno, ahí hay que hablar un poco de lo que fue la lucha, la 
fundación de la comuna. Es cierto que en ese entonces sí había 
conflicto con la comuna de Santiago-Cayapas, porque el objetivo de 
la comuna de Santiago-Cayapas era y es la madera. Ellos se 
dedicaron a explotar madera. Entonces como sabían que Playa de 
Oro tenía mucha madera, querían involucrarlo a Playa de Oro para 
que estuviera inmerso en la comuna Río Santiago-Cayapas. 
Entonces eso fue una lucha bien grande que nos duró 
aproximadamente cinco años, para independizarnos de la comuna 
Río Santiago-Cayapas.  

Essa história, que tem mais de vinte anos, marca um novo período na 

trajetória de Playa de Oro, tendo em vista que a partir da conversão para uma 

comuna autônoma das decisões da Comuna Santiago-Cayapas, que é composta por 

quase cinquenta comunidades afroequatorianas, os playadoreños se tornam plenos 

autores de seus interesses. A motivação para a emancipação do complexo 

Santiago-Cayapas foi, sobremaneira, a conservação do entorno e dos mundos que 

comporta, uma vez que os objetivos do cabildo não contemplavam as aspirações 

dos playadoreños. 
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Imagem 30: Primeira página do Regulamento Interno da Comuna Playa de Oro. A integra do 
documento constará nos anexos desta tese. 

  

 Assim, Clemente descreve que as justificações para lutar pela emancipação 

da Comuna Santiago-Cayapas se devem às decisões exógenas que eram tomadas 

pelo antigo cabildo, o qual não considerava a idiossincrasia dos playadoreños e suas 

relações com o território. Clemente e Manoel Ayoví, que na época em que estive em 
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Playa de Oro eram os principais líderes da Comuna, relatam que o cabildo que 

gerenciava o complexo de comunidades que integrava os rios Santiago e Cayapas, 

adotava práticas motivadas pela cobiça para extrair madeiras dos bosques 

primários, atividade que, segundo Clemente e Manoel, findariam com toda uma vida 

que está, indissociavelmente, encadeada com a vida humana, conforme apontei no 

capítulo anterior. Com a anexação de Playa de Oro às demais comunidades do 

conjunto Santiago-Cayapas, os playadoreños ficariam à mercê das decisões que 

não considerariam seus anseios. Dessa forma, com temor de perderem sua tão 

almejada autonomia, os playadoreños iniciam uma jornada para conseguirem a 

independência e se tornarem uma Comuna própria, cujas decisões seriam 

endógenas e gestadas a partir dos parâmetros de “asentamiento tradicional-

ancestral”, como está descrito no artigo 1 do Regulamento Interno da Comuna 

(imagem acima), cujo conhecimento para a administração decorreria dos mais de 

quatrocentos anos de relação com o território. Assim, 

Tuvimos aliados que nos ayudaron, por ejemplo hubo una fundación 
llamada CARE-SUBIR, estuvo otra fundación llamada Permacultura, 
ellos tenían su departamento jurídico que también nos ayudaron 
mucho… Son fundaciones internacionales y el eje de esta comuna 
que nos dio la primera idea fue de Juan García. Él nos dio la primera 
iniciativa para que… Le cuento, vino a querer… tenemos un sendero 
que vamos a nuestro recinto y entonces Juan… la propuesta era que 
hiciéramos limpieza del sendero. Él trajo una cantidad de 
alimentación, pero ya cuando llegamos acá dijo “bueno, no, vamos a 
limpiar mejor acá arriba”, que nosotros en ese entonces, los puntos 
eran acá abajo en un sitio llamado Angostura, que eran los límites. 
Bueno ahora es el Ministerio del Ambiente [Playa de Oro se encontra 
nos limites da Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas]. Nosotros 
colindamos con ellos. Entonces fuimos e hicimos ese trabajo. Y en el 
campo Juan nos propuso “¿por qué no se independizan y hacen una 
comuna?”. Bueno, la gente aceptó. Llegamos aquí a la comunidad, 
se llamó una asamblea, la propuesta fue excelente. Bienvenida por 
parte de la comunidad, entonces se hizo una directiva, una directiva 
provisional, que se la denominó de cinco personas y se la llamó 
precomuna. Entonces se comenzó a luchar, ahí se comenzó a hacer 
los trámites. Lo primero que se hizo, hicimos un censo poblacional de 
Playa de Oro. Luego se hicieron tres actas, tres reuniones, tres 
“actas constitutivas” se llaman, y con eso se comenzó a hacer los 
trámites. Como te digo, los trámites demoraron más o menos unos 
cinco años. En ese entonces no había facilidades de canoas, o sea, 
ahora tenemos motores, antes no, lo hacíamos a remo. Imagínate 
llegar hasta Borbón a remo, o sea, fue terrible, terrible. Pero lo 
logramos. 
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 Como apontou Manoel, a luta pela independência da Comuna Santiago-

Cayapas contou com a assistência de muitos agentes, incluindo ONGs 

internacionais. Porém, foi com a organização da precomuna que os playadoreños 

conseguem o respaldo para seguir com os trâmites necessários. Na realidade, alerta 

Manoel, as decisões em Playa de Oro já obedeciam alguns critérios, como as 

deliberações feitas em assembleias, ainda que não fossem registradas em atas. Don 

David recorda que antes de se instituir a condição de Comuna, qualquer 

arbitramento era feito após uma consulta com a maioria dos playadoreños – siempre 

fue así, pues; de modo que a gestão do território sempre resultou do veredicto da 

maior parte.  

 Entretanto, a luta, apesar de legítima e contar com o apoio de outros agentes 

que detêm a compreensão jurídica necessária para vencer todos os trâmites 

requeridos, foi longa e aflitiva, porque os cabildos que passaram pelo comando do 

complexo Santiago-Cayapas rejeitavam a proposta de emancipação de Playa de 

Oro, possivelmente por reconhecerem que os mais de dez mil hectares que 

pertencem a esta comunidade possuem um potencial exploratório – seja de madeira 

ou ouro. Após cinco anos de muitos conflitos, finalmente, os playadoreños recebem 

o registro oficial da Comuna, uma condição jurídica que asseguraria a autonomia 

ante as decisões e rumos de Playa de Oro: 

- Entonces fueron cinco años para que reconociesen Playa de Oro… 

Exacto. Duró esa cantidad porque en sí los de la comuna Río 
Santiago-Cayapas no querían darnos paso. Porque como 
estábamos dentro del mapa de ellos, si ellos como cabildo no 
daban autorización y dijeran “bueno, sí Playa de Oro tiene su 
razón y le vamos a dar el paso”, pero no lo aceptaban. Hasta que 
llegó un cabildo que conocía muy bien la realidad, fue muy 
consciente. Un señor llamado Julio Valdés que es de Timbiré. Él 
fue presidente de la comuna Río Santiago-Cayapas y él nos 
firmó el paso para que nos independicemos de la comuna. Ahí 
sí, ya… salimos en registro oficial, ahí ya el estado nos reconoció 
como comuna. Que justamente fue un cinco de octubre de 1995. 

- ¿Y cuáles fueron los cambios después de que ya estaban 
independientes? 

Ya. Ha habido muchísimos cambios, porque nosotros mismos 
gestionamos para nosotros. El primer cambio es que 
conservamos nuestras tierras. Si fuéramos estado en la comuna 
Rio Santiago-Cayapas ya no tendríamos tierra. Porque si tú ves 
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esa zona con palmeras, minería, madereras… Primero fue la 
maderera, arrasaron con todo, nosotros no. Segundo cambio, es que 
nosotros como organización, como autoridad, como explicaba lo el 
presidente, le solucionamos la situación al comunero. Es decir, cayó 
enfermo, no tiene como salir para afuera por falta de recursos, el 
cabildo dice “ok”… ayuda a esa situación. Entonces, no 
tenemos esa inconveniencia de estar peleándonos entre 
nosotros. Aquí, mira, la política dentro de los cabildos no son como 
la comuna Río Santiago-Cayapas, incluso ha habido hasta amenaza 
de muerte para elegir a un cabildo… acá no. Y el voto acá es 
popular. Si yo lo quiero a Clemente, yo digo “bueno, mi voto se lo doy 
a Clemente”. Y el otro no se pone celoso, no. Y la otra cosa es que 
acá los cabildos no son remunerados, no se paga, es ad honórem. 
Nosotros hemos sido dirigentes, yo he sido por cuatro años dirigente. 

 Manoel retoma as recomendações dos anciãos ao considerar que o mais 

importante nesta luta pela independência de Playa de Oro foi a conservação do 

território, justamente porque os playadoreños, quando ainda estavam sob o jugo de 

um cabildo estranho à comunidade, conseguiram fazer frente às investidas e 

conservar o bosque e toda vida que nele está contida. Clemente e Manoel 

relembraram que foram muitas as ameaças para que as lideranças comunitárias 

cedessem aos anseios dos cabildos e, assim, entregassem parte do território para a 

extração de madeira. Até mesmo os anciãos foram pressionados a conceder a 

permissão para a exploração de madeira – sendo que a recusa significava o 

aniquilamento. Diante dessas circunstâncias é que os playadoreños têm o impulso 

para seguir com a luta pela soberania do território e pela competência em deliberar 

sobre seus anseios. Tal como séculos atrás, mesmo diante de um terror extremo, a 

perspicácia e a determinação dos herdeiros da valentia dos ancestrais 

predominaram mais uma vez. 

 Além desse aspecto, os playadoreños tinham a necessidade de que a 

instância administrativa da Comuna – a qual, entre outras competências, define o 

uso de recursos para o auxílio de casos emergenciais (sendo que tais recursos 

podem ser provenientes do governo ou de organismos internacionais) – estivesse 

sediada em Playa de Oro, de modo a acelerar o atendimento caso ocorresse alguma 

eventualidade, como aconteceu com Marco, marido de Rocío (cuja história será 

narrada no próximo capítulo). Por conseguinte, as decisões tomadas em Playa de 

Oro, quando se tornasse Comuna autônoma, estariam em irrestrita concordância 
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com a maioria da comunidade, o que evitaria os conflitos de algum despacho fora  

de la realidade playadoreña.  

 De fato, a independência de Playa de Oro da Comuna Santiago-Cayapas era 

inadiável, tendo em vista que eles já possuíam, há séculos, uma organização 

bastante centrada na liberdade e no respeito aos vários mundos contidos no 

território playadoreño. Antes mesmo da precomuna, eram frequentes as reuniões 

para a tomada de decisões coletivas, sendo que se levava em conta a experiência 

dos anciãos porque deles provinha a sabedoria dos guerreiros ancestrais, os 

mesmos que elaboraram o canhão, o mesmo que lutou contra o tigre. Assim, 

quando, no capítulo anterior referi que outras comunidade do complexo Santiago-

Cayapas consideram Playa de Oro a comunidade mais sana do norte equatoriano, 

tomo essa informação como uma referência potente sobre as lutas travadas para 

salvaguardar todo um conjunto de saberes antecessores, os quais foram decisivos 

para a manutenção do território; mas também incluo o reconhecimento das outras 

comunidades quanto ao absoluto exercício da autonomia, princípio que os 

playadoreños não se eximem.  

 Desse presente de luta em favor da autogestão, Manoel declara o orgulho da 

autossuficência conquistada, sobretudo porque o território se manteve nas mãos dos 

playadoreños, os únicos capazes de deliberar sobre seus usos, cuja decisão sobre 

os rumos a seguir será sempre em comum acordo com os demais comuneros, uma 

vez que o cabildo é apenas a síntese representativa desses anseios coletivos: 

En el mes de diciembre. Dice la ley que en cualquier día del mes de 
diciembre puedes hacer la elección. Pero, ¿no te digo? Acá no 
tenemos problemas. Iba a decir otra cosa… Lo que sí, nos 
sentimos orgullosos por tener nuestra comuna, por tener 
nuestras tierras. Por ejemplo ahorita estamos en el programa de 
Sociobosque, que algunas comunidades lo necesitan. Mira, lo peor 
de la comuna Río Santiago-Cayapas es que el cabildo es el que 
manda en las comunidades. Porque, por ejemplo, el cabildo está 
asentado en Borbón y manda una compañía maderera a, por 
ejemplo, a Angostura, a una comunidad que está dentro de ahí, y 
ellos no saben. Y sacan la madera y la madera no es para la 
comunidad, sino que quien gana es el cabildo. Entonces acá no se 
dan esas cosas, y pienso que nunca se irán a dar. Acá cuando se va 
hacer algo, antes de tomar la decisión el cabildo, se llama al pueblo. 
O sea, que el pueblo es que autoriza. No es lo contrario, que el 
cabildo autoriza a la comunidad. No, la comunidad autoriza al 
cabildo, qué se debe hacer, cómo vamos a hacer… 
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 Conforme mencionei, a organização da comunidade e a forma de deliberar 

sobre o território são tão antigas quanto a necessidade de brigar por autonomia. 

Manoel, por fim, reporta que as comunas já existiam e só careciam de um amparo 

legal, como o que constou na Constituição de 1998, para efetivar o direito dessas 

comunidades ancestrais sobre o território: 

Las comunas? Sí habían, porque por ejemplo la comuna Río 
Santiago-Cayapas ha sido una comuna bien antigua, porque ellos 
compraron el territorio, entonces les pertenecía. Sin embargo 
nosotros fue por… porque la misma ley nos da el aval, dentro de la 
constitución, sí constaba en ese entonces que decía que las tierras 
ancestrales serán donadas gratuitas a gente que, eso sí, que quiera 
cuidarlas, porque si no las cuida el estado puede hipotecar de nuevo, 
quitárselas por el mal uso de las tierras. Pero ahora, en el 98 sí nos 
aseguran, o sea, nos dan más garantías, porque ahí nos reconocen 
como ancestrales. O sea, las comunas se las acepta como 
ancestrales, y que tenemos derecho, o sea, somos propios, antes 
eran comunes las amenazas, “te las damos y si […] te las podemos 
quitar”. Ahora ya no. Ahora ya somos dueños absolutos. 

 Manoel narra que, apesar de sempre cuidarem do território playadoreño e de 

brigarem pela possessão, a garantia completa da posse da terra só foi concretizada 

após a promulgação da Constituição de 1998, porque, na leitura de Manoel, o que 

se reconhece na lei é a ancestralidade dos afroequatorianos, logo, a propriedade da 

terra seria uma consequência desse reconhecimento. Além disso, complementa, o 

fato de Playa de Oro ser identificada como o ‘berço de onde surgem as demais 

comunidades do norte esmeraldeño’ alça os playadoreños a uma posição de 

protagonismo dentro do contexto das demais Comunas afroequatorianas. Assim, 

quando dizem que Playa de Oro salvaguardou seu território ancestral, estão fazendo 

referência ao fato de não terem cedido às investidas para a compra ou exploração 

da terra, ao contrário da experiência da Comuna Santiago-Cayapas:  

En el 98 la constitución lo que más asegura es la vida de los 
afroecuatorianos, no es la tierra. Porque sí dice que las tierras sí le 
pertenecen a los ancestros. O sea, como ancestros y sin pagar tasa 
alguna. Sí aquí alguna vez nosotros pagamos impuestos, pero es 
para la misma organización, no para el gobierno. Por eso lo que 
decía antes Clemente es que el gobierno no le da, es cierto, no le da 
plata a comunas. Porque la comuna cuando hace algún préstamo la 
garantía es las tierras. Y el gobierno no va a dejar desamparada a 
toda la gente, si es la tierra la garantía, en el momento que no quiera 
pagar no va a decir “bueno, te quieto el título”. No puede, o sea, por 
eso, eso no. Nosotros sí hemos hecho convenios con algunos 
organismos del Estado, y a nosotros sí, porque nos ven así como 
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gente sencilla, muy serios, y no tenemos problemas. Siempre se ha 
cumplido. Y te digo, hasta aquí estamos bien con la comuna. Hay 
buena garantía. Lo que sí es cuando se va a elegir, se sabe también 
a quién se elige. Nosotros como ex dirigentes siempre estamos 
pendientes de todas esas cosas. Porque tampoco vamos a elegir a 
alguien que pueda… porque las comunas se las vende… Se las 
vende. O sea, cuando hay dirigentes que no tiene la capacidad, él 
puede negociar la comuna. Acá nosotros no vendemos. La comuna 
Río Santiago-Cayapos vendió todas casi sus tierras. Sí se vende, 
hay gente que sí se presta para eso. Sino que acá sí tienen miedo, 
porque nosotros... Mira, nosotros para tener esta comuna así como la 
tenemos… algunos conflictos, algunos, algunos. Nosotros nos 
metíamos a la selva a sacar gente, colonos.  

 Foi a luta ancestral, finalizam Manoel e Clemente, que inspirou a briga pela 

independência do complexo Santiago-Cayapas, a qual sempre aconselhada pelos 

mais velhos, os mais próximos desse grande passado de luta. Foi o próprio Don 

David quem esteve em Quito para procurar um advogado, Martínez Muñoz se 

llamaba él. Ya dijo él “¿qué quieren hacer ustedes: comuna, asociación o 

cooperativa?, ao que Don David respondeu que 

La comuna tiene más peso, porque una comuna, después que sea 
posesionada como esta comuna, el Estado no puede… no puede… 
¿cómo digo?… No puede el Estado abolir la comuna, no la puede 
abolir. Entonces […] en el mismo Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. Pero si es una asociación, hay un abogado que sabe los 
reglamentos de la asociación, mete otro grupo y desquebraja la 
asociación. Si es una cooperativa la misma cosa. Pero la comuna no, 
la comuna tiene peso. Pero eso son cincuenta personas que deben 
de ser para hacer una comuna. De ahí empezamos nosotros la 
lucha. La lucha, los de la comuna Río Santiago “que no, la que no” y 
nosotros “que sí”. Ahí nos entrevistamos con los de CARE 
Internacional en Quito. Yo con otro señor que ya murió, que se 
llamaba Agustín. Los dos. Llegamos allá a CARE, y le dijimos al 
gerente de ahí de CARE. Nos preguntó qué andábamos haciendo y 
nosotros le dijimos “andamos buscando una persona que nos 
ayude cómo conservar un territorio que tenemos, porque ya los 
colonos nos están acossando”. Ellos querían adueñarse de las 
tierras… adueñarse de las tierras. Ahí él mismo dijo “si es para la 
organización de la tierra tienen las puertas abiertas, nosotros les 
ayudamos en lo que más no podamos”, enseguida. Como ya 
teníamos un abogado dijo “¡a buscarles un abogado!”, le digo 
“nosotros tenemos un abogado que es de lo más bueno”. Dijo 
“¿cómo se llama?”, le digo “Fulano de Tal”, dijo “¿podemos 
entrevistarnos con él?”, le digo “encantado, porque no se va a negar 
pues que necesita él tener más apoyo”. [...] Llegamos allá a CARE y 
ahí dijo él “nosotros ayudamos con lo que más podamos, poniendo 
abogado, ponemos la plata para que se den la comuna lo más pronto 
posible”. ¡Huy! pero cuando llegamos al Ministerio, ahí teníamos la 
tranca, en Quito mismo. Una señora Salvatierra, que era del 
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departamento del seguro, del… un campamento campesino. Ahí ya 
tenía ya metida la tranca que no nos dejaran pasar. Con […] dijimos 
[…], “usted no es la que manda aquí, aquí hay otros que mande más 
que usted”. Dijo “Vayan para que vean que ustedes no van a  pasar”. 
Le digo “pasamos. Primero está Dios, y después está es el hombre. 
Usted es una mujer, mandada por el Ministro de Agricultura, y si el 
Ministro de Agricultura no nos da el aval que nosotros necesitamos, 
vamos a ir directamente al Presidente de la República que yo sé le 
digo que con él nosotros alcanzamos”.  

 Don David explica que o enfrentamento era necessário porque legítimo, além 

de lícito mediante os regulamentos disponíveis até então. Dessa forma, como 

pondera meu interlocutor, há vários séculos Playa de Oro se envolve em contendas 

pela autonomia e pela salvaguarda do território; e as formas de confrontação podem 

ser pelas vias discursivas ou pelo combate direto, cuja principal arma é a força e o 

destemor dos playadoreños. Para a emancipação da Comuna Santiago-Cayapas foi 

necessário usar todas as formas de enfrentamento, tendo em vista a indiferença 

inicial daqueles que, em Quito, teriam a incumbência de encaminhar o pedido – é 

nesse momento que eles se veem diante de uma guerra discursiva para fazer valer 

o direito de fundar uma Comuna. Do outro lado, havia as ameaças que advinham 

dos colonos, que a mando do cabildo sobressaltavam os playadoreños para adentrar 

nas fronteiras de Playa de Oro e extrair madeira. Nesta circunstância, diz Clemente, 

o que restava era lutar, sem recear a morte. 

 Don David recorda que era imprescindível expor aos agentes burocráticos os 

limites de Playa de Oro, cujas balizas foram obtidas através da companhia 

MiningCom, embora os documentos com a escritura das terras tenha se perdido. A 

luta, frisa o ancião, era para a memória dos playadoreños ser considerada como a 

prova irrefutável da dimensão do território requerido, dado que a terra – após 

séculos de combates – pertencia a todos: 

La comuna  Río Santiago Cayapas, es de la boca de Borbón […] 
están los dos ríos, desde ahí comienza la comuna Río Cayapas. 
Santiago con Cayapas todo hasta aquí hay un estero que llama 
Cogería. Y del lado de allá, desde de la Peña, un punto que se 
llama la Peña del Bajo, un pueblo, un recinto, hasta aquí hay un 
estero que esta abajito del que le digo, el Cogería, que llama el 
Sanjón. De ahí para bajo pertenece la comuna Río Santiago y de 
ahí para arriba pertenecía la comuna... pertenecíamos nosotros, 
ahora nos toca a nosotros. Porque en ese tiempo entró una 
compañía que se llamaba la compañía MiningCom. Entonces 
esos documentos nos dejaron los gringos, el mayor Thomas 
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nos dejó esos libros, y esos libros, las escrituras, se perdió, y 
ahí recomenzamos la lucha. Por lo que no podíamos así sacar 
títulos de propiedad individuales. De Quito me volví aquí, llegué 
aquí, los otros compañeros se quedaron en Esmeraldas, reuní la 
gente, hicimos la asamblea. Digo “háganme tres reuniones, tres 
asambleas, en las tres asambleas, cada asamblea un acta, que 
cuente todos los comuneros, que son las cincuenta personas y esas 
resoluciones me las traen” dijo el Ministro. Hicimos las tres 
asambleas, a los cuatro días volé otra vez a Esmeraldas, llegué a 
Esmeraldas y le digo “compañeros, aquí están los papeles vámonos”. 
Llegamos a Quito, entregamos la documentación y “ahora sí”, dijo el 
Ministro; “bueno, ahora sí estamos seguros de que vamos a hacer la 
comuna”. Pero estos comuneros de la comuna Río Santiago, el 
presidente, el síndico, tesorero y secretario y como seis personas 
más andaban era pegaditos con nosotros, porque ellos ya tenían 
contacto de venderle esta tierra que tenemos nosotros ahora, se las 
estaban vendiendo a unos señores de Brasil. Por eso no querían que 
nos independizáramos.  

 Após essa longa jornada de quase cinco anos, finalmente o título que 

garantiria a Playa de Oro o estatuto de Comuna e a posse coletiva das terras é 

expedido. É Don David, talvez o maior incentivador dessa conquista (não por acaso, 

já que ele quem narra, para todos na Comuna, o passado de luta dos guerreiros 

ancestrais), quem recebe o documento. A partir desse evento, Playa de Oro 

inauguraria uma nova etapa, dessa vez não mais centrada na fragilidade da ‘posse’ 

da terra, mas na defesa e manutenção do território em sua integralidade, tendo em 

vista que as coações e assédios persistiriam (e disso falarei no próximo capítulo). 

Sobre a entrega do título, recorda Don David: 

A los cuatro años cumplidos salió la resolución de la comuna Playa 
de Oro. A los tres meses vinieron a entregarnos el título de 
propiedad, aquí a Playa de Oro. Vino el Ministro de Agricultura y 
Ganadería, vino el Embajador de Estados Unidos, vino el gerente de 
CARE Internacional, vino el Gobernador de la provincia de 
Esmeraldas, vino el Comandante de las Fuerzas Armadas de 
Esmeralda, vino un coronel de Quito y así vinieron un poco de 
autoridades. Y aquí, ahí en la puerta de la iglesia, afuera en el 
parque ahí hicimos una tarima y ahí me toco recibir yo el título de 
propiedad de esta comuna. Yo fui que recibí el titulo. Fui el primer… 
fui presidente tres años en la precomuna. Y el primer año, de 
haberse legalizado la comuna fui el primer presidente de la comuna 
yo aquí en Playa de Oro. 

- ¿Y qué cosas cambiaron desde que ustedes se separaron de la 
Comuna Santiago-Cayapas? 

Cambió totalmente todo. Porque aquí era la… ahora vienen 
directamente aquí en nuestro pueblo. Cambia que con la comuna Río 
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Santiago toda las cosas llegaban a la mano del cabildo de allá y ellos 
se llevaban todo de acá a nosotros no nos daban nada. Así han 
hecho con los otros pueblos vecinos de la misma comuna Río 
Santiago. Ahí nomás está el pueblo de Guayabal. Guayabal 
pertenece a la comuna Río Santiago. Pero ¿qué pasa?, entran las 
compañías madereras, o las mineras, el impuesto todo que cobran 
queda en el cabildo, y los que andan y están peleando sus tierras no 
ganan nada. En cambio, aquí no es así, aquí la tierra es de todos, 
y si hay 10 dólares, de los 10 dólares tenemos que beneficiarnos 
todos, de cualquier manera tenemos que beneficiarnos todos. 
Entonces, eso es la importancia que tiene la comuna, cuando se 
la sabe administrar, y cuando no se la sabe administrar también 
da lo mismo, porque hay unos que solamente hacen por su yo 
personal, en cambio aquí no se puede hacer eso. Si uno quiere 
hacerlo aquí todo el resto le reclamamos “qué pasa, esto es de 
todos”. Las tierras son de todos, desde el que recién nació 
hasta el más anciano. 

 De fato, as terras de Playa de Oro são de todos e tal premissa é anterior ao 

regulamento formal da Comuna, como bem apontou Don David. A conversão em 

Comuna e, mais ainda, em uma Comuna autônoma, autossuficiente em suas 

decisões, garantiu a legalidade da condição de comuneros, detentores assegurados 

do território playadoreño. Na prática, diz Don David, apenas se formalizou – nos 

termos da lei – o que já era praxe: decisões coletivas, soberania quanto às 

resoluções a serem tomadas, busca irrestrita pelo respeito e defesa do território 

ancestral, que reconhecidamente é de todos os playadoreños. É sobre a gestão 

desse território coletivo que farei alguns apontamentos na próxima seção. 

 

3.3. A terra de todos 

 

 Conforme apontei acima, o que une os playadoreños em uma querela é 

justamente um sentido comum, a liberdade. Mais que a liberdade, diria, se trata da 

manutenção de vários mundos, cujo equilíbrio depende da ação dos comuneros. Do 

êxito dessas ações irrompe a completude (Charvet, 2010, p. 230) que gera 

benefícios a toda essa vida contida no território. Essa organização no território, que 

nomeei de política do lugar, tem muitas frentes. Os rios e bosques possuem uma 

centralidade na vida playadoreña, conforme já apontei. Mas no interstício entre 

esses dois mundos está o espaço habitado, como descrevi no capitulo anterior. Para 
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gerir a zona das fincas – as áreas de cultivo – as quais estão dispostas nesse 

intermédio 74 , os playadoreños, antes de qualquer prerrogativa legal, sempre 

possuíram um sistema de administração da terra, cujo principio básico é usufruir 

com responsabilidade para assegurar a continuidade desse recurso para as 

gerações futuras.  

 No que tange às formas de apropriação territorial, os playadoreños entendem 

que as práticas produtivas obedecem critérios coletivistas, uma vez que as terras 

são de todos; logo, todos os que ali nasceram ou contraíram aliança com alguém de 

Playa de Oro estão consentidos a usufruir da terra. Don José e Doña Ramona, 

explicam essas regras, as quais variam de acordo com a porção ou sítio a ser 

utilizado. Por exemplo, nas proximidades do Río, é a possessão ancestral da 

parentela que determina a área a ser manuseada, ou seja, as terras mais próximas 

ao rio são usadas há mais tempo, têm uma ocupação mais remota. As famílias, 

portanto, têm mapeadas suas parcelas de terras, as quais seguem critérios 

antecessores para definir os limites.  

 As terras mais afastadas do curso fluvial, mais próximas ao bosque, têm uma 

ocupação mais recente se comparadas àquelas que se situam mais acercadas ao 

Santiago. O que define a utilização é também uma ocupação familiar, sendo que a 

transmissão dessa terra obedece critérios biológicos e laços afetivos. Basallo (2010, 

p. 18), ao descrever o uso coletivo da terra entre as comunidades negras do Pacífico 

colombiano, ponderou: 

Así, la tierra es heredada tanto por los hijos biológicos, como por 
aquellos parientes que hayan sostenido vínculos muy estrechos  con 
la familia. Si bien, el marido o esposa no heredan los terrenos 
familiares de su  cónyuge, tienen derecho a explotarlos mientras la 
relación se mantenga, o frente a  eventualidades como la muerte de 
su pareja. Si muere un soltero sin hijos, la tierra  regressa a la 
posesión de la parentela.  

 Muito semelhante à descrição de Basallo é a forma com que Playa de Oro 

gere as terras, posto que é a partir do direito consuetudinário que os troncos 
																																																								

74 Como bem assinalou Robert West ([1957] 2000), precursor no estudo das populações 
negras nessa região, a ocupação do território nessa beira do Pacífico colombo-equatoriano obedece 
um padrão que tem no rio o ponto de partida (além de uma ocupação longitudinal em relação ao rio), 
no qual as casas e fincas seguirão paralelas ao rio, mas dispostas ao fundo, adentrando e se 
afastando do curso fluvial.  
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familiares coordenam as mesmas. As áreas produtivas, utilizadas para o plantio do 

cacau ou de árvores frutais, são delimitadas em nome das famílias, embora certas 

partes do bosque sejam entendidas como de uso coletivo e determinados frutos 

estejam no rol dos que podem ser coletados por qualquer pessoa reconhecida como 

membro da comunidade. Assim, ainda que as fincas sejam de utilização 

familiar/individual, há determinadas espécies que, mesmo dentro de uma finca 

delimitada, podem ser colhidos por qualquer membro da Comuna. 

 Sobre o uso da terra, Doña Ramona, que não é playadoreña de nascimento 

(é proveniente de Wimbí, comunidade próxima a Playa de Oro), mas casada com 

Don José, filho de José de lo Santo, o herói do episódio do tigre, explicou: 

- ¿Son cuántas hectáreas por familia aquí en Playa de Oro? 
 

Lo que quiera sembrar cada uno. Lo que deseé sembrar cada uno, lo 
que le de a su alcance es de usted. No, para tú sembrar no hay 
obstáculos. Nadie le mide quien tiene… Nadie te mide, tú estás 
trabajando. La tierra que tenemos nosotros la comuna es de toda la 
comunidad, es global de todos los comuneros. La tierra es de 
todos. De todo el pueblo. De toda la comunidad, más claro. Toda la 
comunidad. De esta tierra…  
 
- Ya yo tengo dos hectáreas aquí,  y por ejemplo Doña Ramona  al 
lado de mi finca tiene una finca que es de ella, y por ejemplo en un 
año Doña Ramona me dice: “a bueno este año no voy a sembrar en 
esta finca”. Yo puedo pedirla así: “me gustaría sembrar en su finca, 
ya que no va a sembrar en ese año”. ¿Eso es posible? 

 
Se le vende. Sí. A otro de afuera no. No, que no sea comunero no se 
puede. Tiene que ser comunero, si. Porque la tierra de acá de 
nosotros de la comuna, no se puede ni vender, ni arrendar, ni 
"narnar" tampoco. No se puede. Pero si tú eres una comunera si 
puedes comprarle a José, que es comunero también. El vecino 
comunero le vende a estos mismos. 
 

 Doña Ramona sublinha que a terra é de todos e, desde que o comunero 

esteja disposto a trabalhar, ninguém arbitrará sobre o tamanho estabelecido pelo 

agricultor. A única condição para se usufruir dessa terra de todos é que a 

comunidade reconheça o detentor como ‘comunero’. Ser playadoreño é ser nascido 

em Playa de Oro, ser um comunero em Playa de Oro decorre da aceitação dos 

playadoreños, uma vez que a pessoa implicada deve ter alguma relação com a 

comunidade, seja através de um laço de compadrio, por troca de aliança ou afetivo. 

Ainda, a compra-venda de uma terra que não esteja sendo utilizada, pontua Doña 
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Ramona, é apenas consentida caso a negociação seja intracomunidade, 

especialmente entre parentelas ou grupos de afinidade e tal transação é mediada 

pelo princípio de que a terra deve sempre permanecer entre os reales dueños. 

Sobre esse aspecto, comum nas comunidades negras do Pacífico, Basallo (2010, p. 

19) escreveu: 

La compra-venta de lotes a parientes ausentes es frecuente y tiene 
como finalidade ampliar la propiedad del tronco familiar. También se 
adquieren propriedades en comunidades distintas, siempre y cuando 
el comprador tenga familiares en ellas, ya que la ampliación, compra-
venta y arrendamiento de tierras entre las comunidades negras, 
están mediadas por el grado de parentesco entre las personas 
involucradas en la transacción, lo que permite reproducir el sistema 
de propiedad familiar sobre la tierra, evitando posibles conflitos en 
torno a la posesión sobre la misma.  

Quando pergunto a Doña Ramona sobre os espaços vazios, nos quais os 

comuneros poderiam plantar, ela explica que tudo já é pensado para evitar possíveis 

divergências: 

- ¿Y si hay espacios vacíos para que los comuneros siembren más? 
 
Sí, hay. Áreas de cultivo hay! Cada uno coge su lote, por lo menos te 
voy dejando las cinco hectáreas tuyas, ya calculo cinco o cuatro 
mías. Así trabajamos nosotros acá para no chocarnos mañana, ¿si?. 
Dejas estás trabajando aquí tus dos hectáreas por lo menos, acá 
tienes tú respaldo acá atrás. Ya José no te va a pasar de acá y llevar 
con tus fretes por acá también. Así mismo. Así trabajamos nosotros 
aquí. 
 
- ¿Pero cómo saben que es la tierra de Doña Ramona o que es la 
tierra de otra persona? 
 
Aquí conocemos todo, aquí conocemos todos los comuneros. 
Que y que le pertenece a cada quien! Son tierras ancestrales. 
Ancestral de cada quien, que se fue. 
 

 Conforme mencionei no início deste tópico, as terras e o direito de trabalho 

sobre as mesmas estão moderados a partir de linhas de descendência75, as quais 

determinam a transmissão da posse dos terrenos. Se reconhece que as terras são 
																																																								

75 Nina de Friedemann (1974) escreveu sobre a organização social entre os mineros do rio 
Güelmambí, localizado no departamento de Nariño, no Pacífico colombiano. Neste estudo, 
Friedemann versa sobre a transmissão da propriedade e as relações com os grupos de 
descendência. Não detalharei as conclusões da antropóloga, mas indico que a forma de organização 
do território em Playa de Oro segue critérios muito semelhantes aos apontados por Friedemann, qual 
seja, que a regra de descendência determina, sobremaneira, a transmissão da propriedade. 
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ancestrais e que cada tronco familiar possui sua parcela, embora esses limites 

estejam sempre em constante negociação, especialmente se um comunero deseja 

mais hectares ou se deseja arrendar, comprar/vender para algum outro comunero. 

De todas as formas, é o reconhecimento da ancestralidade da terra que garante o 

cuidado com as fincas e o zelo na relação com os demais comuneros que usufruem 

dessa terra.  

- ¿Don José, entonces la tierra que hoy yo vi era de sus papás? 
 
Donde nosotros estuvimos hoy día, era de mi mamá. ¡Por parte de mi 
mamá! Ellos trabajaban con sus antepasados. Los hermanos de ella 
se fueron todos de aquí. Ya se quedó ella sola aquí, heredando esa 
tierra, ahí ya no entra otra familia. Solo la familia de nosotros ya por 
ese lado, allá otros que están más acá afuera, también, otra familia 
queda mas acá afuera. Así es que es. Cada uno respeta lo de cada 
quien. 
 

 Como disse, as terras estão em constante negociação com o cabildo, uma 

vez que há espaços onde são vetadas atividades exploratórias ou produtivas. 

Reconhecer que a terra é de todos e que pode ser utilizada por todos os 

playadoreños/comuneros, passa pelo entendimento de salvaguardar os recursos, os 

quais são haveres do conjunto. Se alguém deseja estabelecer uma parcela de terra 

na montanha, por exemplo, o cabildo irá arbitrar sobre isso, sempre considerando o 

tipo de trabalho que será desempenhado. Se o desbravamento de uma área for 

visado para o corte da madeira, a negativa da autoridade é certa. Mas se a área 

requisitada for para a agricultura e se as dimensões de tal campo forem racionáveis, 

parte-se do princípio que a terra é propriedade de todos e que não há qualquer 

obstáculo para o seu uso, desde que seja procedente. Explica Doña Ramona: 
 
Las tierras ya de la comuna grande, eso es respaldo de todos 
los comuneros en conjunto. Es como decir una reserva. Y claro, de 
la comuna, hay que hablar con el Cabildo. Por lo menos si quiere irse 
a una montaña allá, a coger un lote de tierra, sí, tiene que hablar con 
el cabildo: “Vea, yo voy a posesionarme en tal parte para coger  un 
lote de tierra”. Y el le va a decir: “Sí, vaya, trabaje, ahí”. Él no la va a 
decir no. Después de que yo  sea un comunero el no va a decir no. 
Antes, “vaya trabaje allá si quiere allá”. Antes está respaldando lo 
que es de la comuna. Antes respaldando usted como comunero, 
lo que es de la comuna, para que no entre otro de afuera a 
llevarse esa tierra. Así es. Así se comparte esta comuna. Sí, pero 
un comunero porque está trabajando. Ya, si va a talar la montaña 
no, no. Si va a talar la montaña no, a abastar el bosque. Insisto 
claro, ya no. Pero si va a hacer un trabajo de cultivo agrícola sí. 



	
	
	

207	

Sí, esos árboles que están allá son de todos, hasta de esos 
niños pequeños. 
 
- ¿Los árboles que están en la montaña? 
 
Que están en la montaña. De allá se saca un árbol para el 
conjunto con toda la comunidad, se vende y toda esa plata que 
se cobra por ese árbol que se vende, competimos todos. Más o 
menos no está estipulado todavía el orden de las hectáreas para 
cada comunero, pero  hasta unas diez o quince hectáreas puede 
abrirse a trabajar un solo comunero, que no le impide nadie. Unas 
diez o quince hectáreas, más de ahí no puede abrirse. Es que más 
de ahí ya no puede abrirse uno solo. Es que eso mantiene la 
igualdad. Entre los comuneros es de mando. Sí, más de quince 
hectáreas no pueden, porque como somos bastante, entonces 
se calcula para cada comunero sus quince o veinte hectáreas, 
más claro. Se calcula, y tiene que alcanzarle sus partes. Sí, 
bueno, entonces por lo menos le digo, mas o menos está quince; de 
quince, de diez a quince. Hace como unos tres años entramos al 
proyecto de Sociobosque, de conservación. Entonces se decreto que 
se puso en conservación siete mil hectáreas. Entonces están en 
conservación siete mil hectáreas. Por esas siete mil hectáreas 
recibimos anual un óvulo que nos da el gobierno, nos dan anual. 
Estamos recibiendo treinta y dos mil dólares al año, pero este año ha 
subido un poco ya más. Entonces esa plata la compartimos entre 
todos los comuneros. Si, la plata de las siete mil hectáreas. Esa plata 
beneficia  aquí para los casados, para salud, para enfermedad, para 
todo se saca de ahí, de esa plata. Si hay un enfermo se le da 
cualquier bonificación y váyase. Si se muere una persona, así 
mismo, se lo dan todo: la caja, lo que es el funeral, el cabildo le hace 
el funeral. El dueño del muerto no paga. No, esa plata la paga.  El 
seguro campesino que tenemos también aquí, el cabildo también se 
encarga de dar todos los meses, y con esa plata nos beneficiamos 
todos del seguro campesino. 
 
- Y por ejemplo, si una persona murió, ¿a quién le queda la tierra? 
 
Para los familiares que quedan. Si queda un hijo, si queda un 
nieto, el se hace cargo de esa tierra. Los que quedan. Para todos 
los hijos que quedan. 
 

 Doña Ramona, acima, frisa que ninguém impedirá um comunero de constituir 

sua finca: nadie te mide; mas reconhece que é necessário ter uma razoabilidade no 

compartilhamento da terra. Mais de quinze ou vinte hectares, por comunero, é o 

índice que é tomado para a adequabilidade da divisão, uma vez que a terra será 

trabalhada a partir da mão-de-obra familiar e o despropósito dimensional implicaria 

no abandono. Claro, caso um comunero precise de mais terras e tenha condições 

compatíveis para produzir sobre a parcela requisitada, o cabildo não negará, desde 

que os princípios playadoreños de salvaguarda sejam acatados.  
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Toda a luta para a emancipação do complexo Santiago-Cayapas foi para 

assegurar as decisões dos próprios playadoreños, que - após a separação - se 

involucraram em um projeto de conservação de parte do território, SocioBosque 

(sobre o qual falarei no próximo capítulo), no qual se garante a manutenção de sete 

mil hectares, posto que três mil são utilizados para as fincas de banana, cacau e 

para a extração de madeira. Toda a luta empreendida foi para garantir essas regras 

de uso ancestrais e para asseverar a plena autonomia dos playadoreños/comuneros 

sobre o território. 

 

3.4. As lutas mágicas 

 

 Neste último tópico retomarei a história do Amo Valdez para falar das lutas 

invisíveis, mas não menos poderosas, empreendidas pelos playadoreños. São esses 

poderes que, muitas vezes, são as armas mais eficazes nas lutas pelo território.  

 O Amo Valdez, contava Don David, tinha pacto com o diabo e, em razão 

dessa aliança, conseguia antever aqueles pilhavam o ouro. Ainda que esse trato 

com o enemigo protegesse o Amo de qualquer investida mais violenta dos 

escravizados, não conseguiu evitar que ele fosse expulso de Playa de Oro para, 

enfim, os playadoreños se livrarem do cativeiro. Quando Don David me contou essa 

história pela primeira vez, frisou, talvez me encarando para avistar um esperado 

ceticismo, que havia poderes que não imaginávamos, tal como esse do Amo Valdez; 

e que muitos seres possuem essas habilidades. As sereias, por exemplo, disse meu 

interlocutor, detêm o poder de encantar os homens. A Tunda, com seus camarões 

enfeitiçados, também. E os playadoreños, como muitos afro-esmeraldeños, também 

receiam os poderes ocultos que as pessoas podem desenvolver.  

 Desses poderes, acrescenta Don David, os mais comuns são o mal aire, mal 

de ojo e o espanto. Sobre o primeiro, Don Alejo disse a Martha Escobar Konanz 

(1990, p. 66): “No ve que el mal aire anda por la calle, vamos a decir, ese es un 

espíritu, anda por la calle como un viento”. No segundo tipo, o poder vem dos olhos, 

porque “en los ojos tienen malas ideas” (Konanz, 1990, p. 68), enquanto o espanto, 
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por sua vez, pode se dividir em quatro tipos, todos muito maléficos: monte alto, 

muerto, agua e de vivo.  

 Para começar, o mal aire é o mais fácil de curar. Carmem Ayovi, filha do 

curandeiro de Playa de Oro, Manoel Ayovi (também pai da jovem liderança de 

mesmo nome), conta que o mal de aire não se pode evitar, ainda que alguns 

reconheçam que determinados locais podem ser evitados, como o cemitério. Mas, 

na impossibilidade de não se adentrar em um local como esse, a precaução é rezar 

antes para pedir proteção dos maus ventos. Carmem explica como se livrar dessa 

afecção:  

Mal aire es un viento. Según dice la gente, cuando muere alguien,  
este alguien deja mal aire. Es un viento que viene, y ese viento le 
hace dar frío. Y se cura igual con monte. Hay un monte que se llama 
el chivo y con ese se la da látigo. Con eso se cura. Hay otras yerbas. 
Por ejemplo, también le dan con ajo. Pero hay que moler el ajo. Sino 
que eso quema. Pero también hay gallinazo, una silla, flor amarilla. 
Todos esos montes se utilizan para sacar el mal aire. Porque sí le da 
frío, le da diarrea. Y el frío no le pasa fácil hasta que no se cura. 

 A contaminação do mal aire, apesar de perigosa, é momentânea. Don Alejo 

(Konanz, 1990, p. 66) ensinou que para curar essa indisposição, o curandeiro tem 

que rezar três credos e três salves, ao mesmo tempo em que golpeia o corpo do 

doente com as ervas indicadas, preferencialmente o chivo, conforme ensinou 

Carmem Ayoví, já que no primeiro golpe a erva indicará se a pessoa padece ou não 

de mal aire, pois em caso afirmativo a planta imediatamente secará em contato com 

a pele do enfermo.   
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Imagem 31: Don Manuel Ayoví, curandeiro de Playa de Oro, com sua fita de cetim utilizada para 
medir mal de ojo. 

  

 

Imagem 32: Rocío com um ramo de chivo, erva que cura mal aire e mal de ojo. 
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Mas o vento pode soprar em muitas direções e, várias vezes, pode nem estar 

vinculado ao local onde o alvo se encontra. O mal aire pode ser direcionado e cruzar 

distâncias. Se alguém que falece em outra localidade têm algum sentimento nocivo 

por outra pessoa, o vento maléfico pode atingir o incauto, mesmo que não esteja no 

mesmo lugar do passamento. É comum, dizem os playadoreños, o mal aire impactar 

aqueles que têm algum acerto pendente com um recém morto. Caso o acordo não 

tenha sido cumprido, o mal estar vem para lembrar que existe uma pendência e que 

o corpo sentirá os efeitos desse compromisso. 

 O mal de ojo, por sua vez, possui dois tipos: o proposital e o involuntário. No 

segundo, a pessoa não percebe que está ojeando alguém, uma vez que a 

admiração por um indivíduo pode gerar um prejuízo sem que o agente se dê conta 

do mal direcionado, não se trata de um pecado, alerta Carmem. No primeiro caso, 

porém, o intencional, o agente tem total discernimento do dano causado e o faz por 

alguma cobiça: seja de simpatia, de paixão ou invídia. Don Alejo descrevia a Martha 

Konanz: 

Vea, ojo hay de distinta calidad: hay de simpaticura, ojo de pasión – 
alguno que está apasionado de la mujer y no se compromete con 
ella, eso es ojo de pasión -, de bailar bonito... como también que sea 
fea la persona, le ojean hasta porque es feo. A usted le ojean en el 
caminado, en el habla. Fíjese la voz, si usted canta bonito le ojean la 
voz, el ojeador. Usted llega a un arrullo [canto ritual de veneração 
aos santos] y canta bonito, le ojean, y ya después no sirve para nada 
la voz. El ojo de bailar bonito le duele las piernas, le hacen danar el 
paso. Si usted baila bonito, ya en otro baile que vaya a bailar, ya no 
crea que tiene ese paso que tenía. (Konanz, 1990, p. 68) 

 E, sendo muitos os objetivos do mal de ojo, seus efeitos são igualmente 

diversos. Por exemplo, na minha segunda estadia em Playa de Oro, por uma 

madrugada inteira, tive febre, diarreia e vômito. Imaginei, entretanto, que o jantar 

tivesse provocado essas reações, já que eu nunca tinha comido uma tatabra, 

espécie de porco do mato, muito apreciado entre os playadoreños. Contudo, ao ser 

levada até o pai de Carmem, Manoel, o curandeiro mediu para averiguar qual tipo de 

afecção eu fora acometida. A fita indicava que era mal de ojo, possivelmente 

provocado por alguém que não tinha a intenção de me ojear, afirmou o pai de 

Carmem. A cura foi imediata após a ação de Don Manoel, que aplicou em todo meu 
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corpo aguardente com ervas (sobijo) e fez orações para que o poder dos olhos 

cessasse.  

Abaixo, Carmem detalha o mal dos olhos: 

Mal de ojo también hay. Ese también se cura con botellas curadas. 
Se cogen montes. Hay unos montes que se llaman moradillas. Hay 
bastantes montes que se echan en una botella. Entonces, a esa 
botella se le hecha aguardiente. Luego, con una cinta o un huevo le 
soban en el cuerpo, le van rezando no sé que reza, le van 
rezando...Y le dan un sobijo de todo el cuerpo con esa aguardiente. 

- ¿Un sobijo? 

Aja, todo el cuerpo le bañan con esa aguardiente con yerbas. Son 
yerbas que las cogemos en el monte dentro y no les sé los nombres. 
Ya, yo si las veo sí las cojo. Pero una se llama moradilla. Esa sí se 
que se llama moradilla. Igual el chivo, también se lo hecha ahí. Y ahí 
le da un poquito que se tome y le dan ese sobijo, y con eso queda 
curado el mal de ojo. 

- ¿Como se causa el mal de ojo? 

Por ejemplo, si tú eres bonita, lo que hago es mirarte. Y dicen que el 
que sabe ojear le lagrimean los ojos. Ya te puse el ojo y tú empiezas 
con dolor de barriga, el cuerpo se te daña. No puedes hacer nada, 
porque es un dolor feo. El dolor es feo. A mi me causó una vez, que 
yo quedé desnuda. Toda la ropa fuera porque me daba calor, frío, y 
me dolía era mucho. Y después no me podía tropezar. No me podía 
tropezar la barriga porque me molestaba. Era un dolor fastidioso. 
Pero ese dolor, uy, es feo! A veces, te pueden ojear el pelo, te 
pueden ojear lo que sea...Te duele la cabeza y te duele la cabeza y 
te duele la cabeza y tienes que hacerte medir. Si te ven que tienes 
ojo y  te curan, ya se te para. Te quita el dolor de cabeza. 

 

 Foi o que aconteceu comigo. Fui levada por Carmem para que seu pai 

medisse o sortilégio dirigido a mim. Don Manoel pegou uma fita de cetim e mediu 

minhas costas, já que o mal de ojo é sempre por trás, dado que os ojeadores agem 

pelas espaldas. É a fita que indica o grau do maleficio: se existem dois ou três 

centímetros além do necessário, o prejuízo é grande e serão necessárias várias 

ações do curandeiro. Porém, mesmo em casos extremos, a cura é sempre ágil, já 

que as ervas do monte transferem ao curandeiro o poder da restauração dos 

enfermos. São as plantas que conseguem frear a ação do olho, juntamente com as 

orações do curador, que após verter aguardente com ervas no corpo do paciente, 
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medem novamente as costas, na altura do peito, para certificar que o feitiço foi 

desfeito.  

 

Imagem 33: Centro de saúde de Playa de Oro, local de trabalho de Carmem Ayoví, o qual atende 
diversas comunidades ao longo do Santiago. Hoje possui um clinico-geral, uma obstetra e um 

enfermeiro, que residem na Comuna vinte dias seguidos. 

 

 No caso do espanto, como citei, existem muitos os tipos e, talvez, seja a 

moléstia mais difícil de curar, exatamente porque existe uma imprevisibilidade. 

Trata-se de um susto, um sobressalto ou um assombro, que pode ser ocasionado 

por uma pessoa, por algum animal ou ainda por uma sensação que foge do controle, 

como no caso de um monte alto (medo de altura). Além disso, o indivíduo pode 

sentir forte medo de alguém morto ou de algo que esteja na água. De todas as 

formas, o espanto precisa ser tratado, porque – assim como as outras enfermidades 

– causa febre alta e pânico. No caso da água, destaca Carmem, os sintomas variam 

conforme as águas do Santiago: se as águas crescem, a barriga crescerá e o mal 
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estar será mais forte. Há grandes conexões entre as disposições dos playadoreños 

e do Río. 

También existe el espanto. Espanto es que tú te puedes asustar. Hay 
espanto de agua y espanto de seco. El espanto de agua es porque te 
asustas en el agua. Y en el seco es que te asustas... así como te 
está molestando este sapo y tú te asustas, y ahí eso también es 
malo. El de agua tu estás tranquila y empiezas a sentir como que 
quieres correr. Y si el río está creciendo tu barriga se te crece. Mira, 
si tu tienes espanto de agua, si el río se crece, tu barriga se crece, te 
sientes molesta; que te molesta todo. Ya, te curan de eso y se te 
pasa. De seco, estas tranquila y empiezas a brincar, a salir una cosa 
que te da fiebre. Con el ojo también te da fiebre. Todos los espantos 
te dan fiebre. Lo mismo el mal aire, también te da fiebre. "Te está 
dando fiebre, no sabes por que te está dando fiebre, no sabes por 
que te sientes así". Te haces curar de mal aire, de ojo y de espanto y 
se te quita eso. Esas son las enfermedades que más molestan acá. 

 Carmem, que é agente de saúde comunitária, sabe que as principais doenças 

estão associadas com poderes mágicos, como esses que citei. E sabe que os 

playadoreños possuem a capacidade de curar, bem como de acometer moléstias. 

Seu trabalho no centro de saúde é, além de auxiliar os médicos e enfermeiros, 

explicar quando a doença está fora da competência desses profissionais. Há 

poderes de cura que apenas os playadoreños manejam. 

Don David, para retomar ao Amo Valdez, assegura: talvez tenha sido o susto 

(o espanto, afinal) que tenha expulsado o malfeitor de Playa de Oro. “Nosotros 

tenemos nuestras armas”, disse com orgulho o ancião, relembrando a astúcia do 

canhão, a coragem para enfrentar o tigre, o poder da argumentação, os poderes 

mágicos. Diante dessas armas, acredito, a autonomia playadoreña pode sofrer 

riscos, mas está resguardada. 

***  

 Não foram poucos os agenciamentos levados a cabo pelos playadoreños 

para defender o território e a autonomia sobre ele. Na introdução desta tese, quando 

citei que optava pelo termo ‘agenciamento’76 em detrimento de outros vocábulos, 

																																																								
76 Devo admitir que toda essa noção de agência que atravessa esta tese é legada das teorias 

feministas, especialmente das formulações de Judith Butler (2009), as quais têm inspiração 
foucaultiana, tendo em vista que as forças para transformar uma circunstância subalternizante advêm 
da própria instância de poder, de modo que o jugo pode ser ressignificado e, portanto, capaz de 
produzir novos efeitos; sendo o desejo o propulsor das mudanças dessa ordem hegemônica. Acredito 
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queria fazer referência à capacidade de agir, visto que as históricas tentativas de 

subordinação fomentaram formas de reação. Inspirada em Foucault (1983) e na sua 

formulação sobre os ‘paradoxos da subjetivação’, pondero que foram os próprios 

meios que oprimiam e tiranizavam os playadoreños que motivaram as ações em prol 

da emancipação, cuja força para intervir nesses circuitos hegemônicos é sempre 

provocada pelo desejo de autonomia. Como diz o título do desenho de Daidy, que 

abre este capítulo: “porque somos fortes”. 

 No próximo e último capítulo falarei das tensões contemporâneas enfrentadas 

pelos playadoreños: a minería a céu aberto e a extração de madeira, bem como as 

diversas estratégias para subverter esse quadro de terror. Antecipo que os conflitos 

foram uma constante na história de Playa de Oro, conforme expus, e que tais 

circunstâncias violentas jamais intimidaram as ações dos playadoreños, os quais 

sempre foram incentivados por esse passado de luta dos guerreiros ancestrais e 

pelo desejo da plena autonomia. Os desafios não são poucos, mas os 

agenciamentos locais, aqueles que resistem ao poder, são potentes para frear tais 

investidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																																																																																																																																													
que no caso de Playa de Oro, é o desejo por autonomia que move todas as ações para contrapor 
essa dinâmica de submissão. 
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“Playa de Oro em dias agitados” 
Desenho de Naoly, 07 anos 
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“Los pueblos negros del norte de Esmeraldas siempre soñamos con 
dejar a nuestros herederos un territorio para que vivan en paz como 
nosotros hemos vivido por tanto años, ahora que se nos quita el 
derecho sobre ese territorio, tendremos que dejarles como herencia 
los testimonios de esa injusticia, para que en las nuevas 
generaciones no muera el motivo para la resistencia”.  

El abuelo Zenón  

Citado por Juan García Salazar no livro “Territorios, Territorialidad y 
Desterritorialización: un ejercicio pedagógico para reflexionar sobre 
los territorios ancestrales” (2010)  
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Capítulo 4  
Por la defensa de los territorios 

  

Estávamos todos sentados na piragua, em frente ao comércio de Rocío, 

enquanto Marco fazia marimbas para vender aos turistas. Jogávamos conversa fora 

em uma dessas tardes quentes e abafadas de abril de 2013. O Río seguia tranquilo, 

embora com a água turva, em razão da chuva do dia anterior. Perguntei sobre a 

mina que visitei em 2012, se ela ainda estava ativa e se os mineros ainda estavam 

por lá. Marco ergue apressadamente a cabeça e diz: “escuta, os mineros não 

perdoam. Eles são malíssimos. Não falemos mais sobre esse assunto”. Voltamos a 

silenciar e a olhar o Río, já que Marco tinha desistido de terminar o trabalho de 

construção do instrumento musical. Respeitei o interdito e não voltei a conversar 

com Marco sobre garimpo.  

Este capítulo reflete um esforço para compreender as ações de agentes 

mineros e madeireiros que diretamente afetam (e ameaçam) a autonomia territorial 

de Playa de Oro, aguerridamente consquitada. Paralelamente, também objetivo 

aceder às estratégias dos playadoreños na inversão de uma ‘economia do terror’ 

(Taussig, 1993) 77 , ou seja, compreender a inscrição de uma contranarrativa 

																																																								
77 Taussig (1993) utiliza a expressão ‘economia do terror’ para relatar a utilização da mão-de-

obra indígena durante o ciclo da borracha e sua economia política de capitalismo de fronteira na 
região do alto Putumayo, na Colômbia. O terror, escreve Taussig, era eficaz para as necessidades do 



	
	
	

219	

playadoreña mediante o recrudescimento da exploração do ouro e de madeira no 

entorno de Playa de Oro.  

O tema é recorrente, especialmente quando exemplificado a partir de dados 

colombianos: a exploração de recursos naturais tem gerado violência que 

inevitavelmente culmina com o deslocamento compulsório de muitos 

afrocolombianos que residem nas zonas mais visadas como, por exemplo, a região 

chocoana. A exploração massiva de recursos naturais e a consequente migração 

forçada de milhares de afrodescendentes provocou a Corte Constitucional deste 

país a tomar providências para assegurar os direitos fundamentais das comunidades 

negras. Dentre o exposto, figura que  

Las familias desplazadas que ya retornaron a sus territorios señalan 
que persisten las dificultades para el desarrollo normal de sus 
actividades de trabajo en el territorio, como son la minería, la 
agricultura y el corte de madera. Estas familias cuentan “que ya no 
se puede ir a las cabeceras del río ni a la montaña por el temor a ser 
víctima de una confrontación o de un bombardeo. Que para el 
desarrollo de las actividades de trabajo ya no pueden internarse en el 
monte por algún tiempo como de costumbre, armando ranchos de 
vivienda provisional, y que bajo estas condiciones de limitación se 
está poniendo en riesgo la autonomía alimentaria y violando el 
derecho al uso y aprovechamiento del territorio” (2009, p. 44, grifos 
meus)78.  

 

Não se trata apenas de uma ilustração ou uma aproximação arbitrária com o 

caso equatoriano. Em Playa de Oro, a gestão e a segurança do território é tema 

recorrente nas conversas mais informais. A minería a céu aberto (MCA) e a 

exploração de madeira são apontadas como as duas principais mazelas que 

sobressaltam os playadoreños, atividades que instigam o encerramento (ou melhor, 

a circunscrição) de um território do medo. Grande parte dessa insegurança se deve 

à localização da Comuna: a região, rica em recursos naturais, integra um circuito de 

																																																																																																																																																																													
sistema de mão-de-obra; o comércio, portanto, modificava o terror, transformando-o de um meio para 
um fim em si mesmo (p. 67). Utilizo tal expressão para contrapor realidades: é o recrudescimento da 
exploração de recursos naturais, exógenos à Playa de Oro, que acionam um circuito de violência que 
afeta os comuneros.  
	

78 Dados acessados, em julho de 2012, da página web do Ministerio Del Interior y de Justicia 
da Colômbia: www.mij.gov.co.  
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exploração massiva79. Historicamente, a usurpação dessa zona equatoriana se 

associa ao que Alimonda (2011, p. 22) denomina de  

[...] persistente colonialidad que afecta a la naturaleza 
latinoamericana. La misma, tanto como realidad biofísica (su flora, su 
fauna, sus habitantes humanos, la biodiversidad de sus ecosistemas) 
como su configuración territorial (la dinámica sociocultural que 
articula significativamente esos ecosistemas y paisajes) aparece ante 
el pensamiento hegemónico global y ante las elites dominantes de la 
región como un espacio subalterno, que puede ser explotado, 
arrasado, reconfigurado, según las necesidades de los regímenes de 
acumulación vigentes. A lo largo de cinco siglos, ecosistemas 
enteros fueron arrasados por la implantación de monocultivos de 
exportación. Fauna, flora, humanos, fueron víctimas de invasiones 
biológicas de competidores europeos o de enfermedades. Hoy es el 
turno de la hiperminería a cielo abierto, de los monocultivos de 
soja y agrocombustibles con insumos químicos que arrasan 
ambientes enteros –inclusive a los humanos–, de los grandes 
proyectos hidroeléctricos o de las vías de comunicación en la 
Amazonia, como infraestructura de nuevos ciclos exportadores.  

 

A persistente colonialidade, a que Alimonda se refere, encontra ecos nas 

comunidades afroequatorianas do norte esmeraldeño, não apenas em Playa de Oro. 

Juan García Salazar, no livro Territorios, Territorialidad y Desterritorialización (2010), 

destaca as narrativas das comunidades locais, cujo consenso é entender a 

antinomia sobre a proposta de um Chocó Biogeográfico, apontado como espaço de 

conservação, enquanto que na prática os territórios ancestrais dos afrodescendentes 

têm sido devastados por madeireiros e mineros. Além disso, nos discursos 

recolhidos por Juan García, os agentes de desolação não se restringem a tais 

atores, mas a um circuito que – antes de promover e assegurar o bem estar dessas 

comunidades – provocam ainda mais rupturas em seu cotidiano. É potente o 

testemunho recolhido por Juan García junto à comunidade negra de San Lorenzo, 

localizada mais ao norte da província de Esmeraldas: cada día se pierde un pedazo 

de los territorios ancestrales, cada día los industriales [...] de la minería cometen un 

																																																								
79 Escobar (2010) ao se referir aos grandes ciclos exploratórios do Pacífico colombiano 

(estendo essa análise à parte norte do Equador), afirma que essa zona tem sido incorporada à 
economia mundial desde a época colonial, através da escravidão, exploração de matérias-primas, 
extração de ouro e sujeição e eliminação de indígenas, cujos efeitos de destruição ficaram 
indelevelmente marcados. Mas é no início da década de oitenta, prossegue Escobar, que essa região 
do Pacífico é “submetida a uma estratégia global e explícita de incorporação nas esferas nacionais e 
internacionais em nome do desenvolvimento” (2010, p. 21).  
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abuso contra la gente, pero ninguna fundación ni proyecto hace algo para que esto 

no pase (idem, p. 129). Esse ceticismo, reforçado em Playa de Oro, é mais uma das 

faces do protocolo diligente ao qual fiz menção no capítulo 180. Entretanto, para além 

de uma aparente descrença, há a assunção de um conhecimento local, semelhante 

ao que já fora apontado por Arturo Escobar no livro El final Del Selvaje (1999, p. 22): 

‘no Pacífico colombiano, são as práticas das comunidades negras e indígenas, e 

não as ações do Estado, as que constroem a democracia e a sustentabilidade’.  

De fato, tais conjunturas exploratórias dessa parte setentrional do Equador 

parecem estar em constante descompasso com os desígnios das comunidades 

negras que ancestralmente residem nessa região sob outros regimes de 

aproveitamento dos recursos naturais. Em Playa de Oro, por exemplo, até pouco 

tempo, era a extração artesanal do ouro, realizada manualmente em pequenas 

bateas, pelas famílias playadoreñas, que complementava a renda mensal. Ora, com 

tais indícios, seguirei essas pistas para descortinar os agenciamentos levados a 

cabo para a construção de projetos liberadores, capazes de criar outros territórios 

existenciais.  

Os dois casos que desenvolverei nesse capítulo versam sobre a minería não 

consentida, a céu aberto; e a extração de madeira. Aquele tipo de minería, 

primeiramente, escapa da definição do que o Estado equatoriano considera como 

pequena minería ou minería artesanal. A Ley de Minería, promulgada em janeiro 

de 2009, considera que cabe ao Estado estabelecer mecanismos de fomento, 

assistência técnica, capacitação e financiamento para o desenvolvimento 

sustentável da minería artesanal e pequena minería. Para regulamentar tal 

dispositivo, foi elaborado o Decreto n° 120, também de 2009, que dispõe sobre o 

regime especial dessas duas modalidades de minería consideradas legais. Trata-se, 

portanto, de atividades de menor monte, cujas operações devem observar princípios 

de solidariedade e sustentabilidade. No caso da pequena minería, o decreto pondera 

que se refere a uma atividade “orientada a promover processos de desenvolvimento 

sustentável, constituindo alternativas para gerar oportunidades de trabalho em áreas 

																																																								
80 Clemente, ao relembrar minha tumultuada chegada na Comuna, disse: “se não somos nós 

a nos defender, não haverá ninguém para impedir que nos achaquem”.  
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assoladas pela pobreza [...] como meio para aceder ao bom viver” (art. 3, capítulo 1 

– tradução minha). O outro tipo de regime especial é, finalmente, a minería 

artesanal, entendida enquanto um trabalho individual, familiar ou associativo em 

áreas livres, único e exclusivamente como meio de sustento. Esta última se 

distingue da pequena minería por seu caráter de subsistência, pelos instrumentos 

manuais utilizados na obtenção de minerais e pela comercialização restrita, voltada 

ao atendimento de necessidades básicas. A minería ilegal a céu aberto, conforme 

apontarei em seguida, não atende às exigências apontadas pelo Estado equatoriano 

como essenciais para a concessão minera. Além de declinar das normativas de 

gestão socioambiental (que versam sobre o uso de tecnologias “limpas”, sobre o 

controle de dejetos lançados ao meio ambiente, entre outras), tais empreendimentos 

aniquilam com as populações do entorno, impondo uma violenta cadeia produtiva. 

No caso de Playa de Oro, parte desses prejuízos diz respeito a uma economia do 

terror, para voltar à expressão de Taussig, na qual o Estado equatoriano, apesar de 

dispor sobre o controle e exploração de recursos minerais, se exime ou atua como 

mais um agente violento nesse circuito.  

A expansão da atividade minera a céu aberto, a despeito dos prejuízos 

indiscutíveis, tem ecos em toda América Latina, como já referido. De acordo com o 

economista e responsável pelo programa de Minería y Comunidades de 

CooperAcción no Peru, José de Echave C., a expansão da indústria minera ocorre 

irremediavelmente em toda América Latina (2011, p. 238)81. No caso da minería no 

norte equatoriano, os embates são em razão da minería ilegal, ou seja, não 

concedida pelo Estado. A MCA ocupa na Comuna, se não o território físico 

playadoreño, mas o existencial. Trata-se de uma sobreposição de diferentes 

camadas de embates que, somadas, reverberam em danos a essa ecologia local: 

são mineros, Estado, exército – e a comunidade de Playa de Oro como a outra face 

tênue dessa cadeia.  

																																																								
81 O autor detém-se ao exame da indústria minera, especialmente no Peru. A análise refere-

se, então, às explorações ‘legalizadas’, concessões do governo às empresas mineras cujo perigo 
reside na “suerte de ausencia del Estado, que le deja a las empresas extractivas el terreno vacío para 
que ellas ejerzan el control. Uno de los grandes riesgos es que los conflictos vinculados a la minería 
sean manejados por esta suerte de reino de la autorregulación privada” (2011, p. 239). A crítica de 
José de Echave C. reflete sobre a ausência e debilidade do Estado que não tem vontade política para 
exercer a regulação pública, a despeito dos dispositivos normativos sobre a minería nesse país.  
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A exploração de madeira nessa zona, por outro lado, é uma atividade que 

Minda (2002) denominou como um desencadeador por excelência de conflitos na 

parte setentrional da província de Esmeraldas. Ratificando essa assertiva, Potter M. 

(2011) aponta que a “tasa de deforestación de Ecuador ocupa el noveno puesto en 

la escala de FAO como una de las más altas del mundo y la más alta de América del 

Sur” (p. 48). O fenômeno, porém, assim como a minería a céu aberto, possui várias 

‘frentes de atuação’. No caso de Playa de Oro, a principal intimidação é o 

desmatamento causado pelo corte comercial de madeira. O território da Comuna, 

que limita com uma área de proteção ambiental, a Reserva Ecológica Cotacachi-

Cayapas, é alvo frequente de despojos de madeira, ainda que os playadoreños 

invistam no resguardo dos seus bosques primários, conforme mencionarei em 

seguida.  

A questão alvo nessa seção é apontar, ainda que de forma incipiente, que a 

regularização do território de Playa de Oro, sua constituição em Comuna e 

consequente reconhecimento jurídico da ancestralidade da ocupação da terra, 

peremptoriamente não assegurou a salvaguarda das florestas e rio, entes 

fundamentais para a manutenção e resguardo da soberania da comunidade; mas 

foram os movimentos dos playadoreños que garantiram a manutenção desse 

território. 
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Imagem 34: Focos de desmatamento no Equador. Dados Socio-Bosque – Programa de 
proteção de Bosques, Ministério del Ambiente, Equador. A zona norte esmeraldeña, apesar 
de ser uma das mais visadas do país para o corte ilegal da madeira, devido à dificuldade de 

monitoramento por satélite, carece de informação. 

 

Tais despojos de madeira na região esmeraldeña, conforme discute Minda 

(2006), ademais da ‘persistente colonialidade’, tiveram um impulso na década de 

setenta:  

El período de deforestación se intensifica a partir en la década del 70 
cuando se sientan las bases para llevar adelante un proceso de 
explotación expansivo, pero también intensivo del bosque. Para la 
época ya se había terminado la construcción del ferrocarril, con el 
cual la zona se abrió a la colonización. Está la época donde la 
migración creció de manera significativa, la misma que obedecía a 
una política del Estado como una forma de desactivar los conflictos 
sociales que se empezaban a producir en otras regiones del país (p. 
109).  
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Após esse período, houve um novo incremento no desmatamento dessa 

região entre os anos de 1983 – 1993, ocasião em que “la tala se adentro hacia las 

partes altas de los ríos Onzole, Cayapas, Santiago” (idem, p. 113). Posteriormente, 

Minda ainda considera que a década de noventa foi um período dramático no Norte 

de Esmeraldas, em razão do corte de madeira das florestas. Essa última etapa 

coincide com os relatos de Don David, Clemente e Manoel, os quais destaquei no 

capítulo anterior, referente ao recrudescimento do assédio sobre o bosque primário 

de Playa de Oro e a pouca autonomia dos playadoreños ante as decisões do 

Cabildo da Comuna Santiago-Cayapas ao qual estavam subordinados antes da 

emancipação; uma vez que o corte indiscriminado dos bosques primários era 

recorrente nas demais comunidades do complexo Santiago-Cayapas.  

A exploração ilegal e massiva de madeira, a despeito dos desígnios dos 

playadoreños, além da aspiração por mais autonomia, foi o que fundamentou a 

separação da Comuna Santiago-Cayapas, conforme descrevi no capítulo anterior. 

Urgia, para Playa de Oro, a necessidade de se tornar uma Comuna autônoma para 

não se subjugar às decisões alheias do Cabildo não-playadoreño. Tratava-se, 

segundo Don David, de hacer su propia historia. Esta perspectiva entrecruzará os 

argumentos deste capítulo: o fazer [hacer] congrega ações diferenciadoras e que a 

história [historia] supõe recortes temporais que, somente em alguma medida, 

dialogam com uma temporalidade hegemônica. Quando os playadoreños estão 

salvaguardando seu território ancestral, eles estão inscrevendo sua própria história.  

 Ao se separarem da Comuna Santiago-Cayapas, os playadoreños 

explicitavam as idiossincrasias que argumentaram a favor da independência da 

Comuna, além de reiteradamente expor os desacordos referentes à gestão do 

território ao qual estavam agregados. Trata-se, como propugnou Escobar (1999), da 

persistência da prática da diferença, convertida em atos políticos. O discurso sobre o 

controle do território de Playa de Oro e da autonomia nas decisões, sempre 

destacando a dimensão coletiva, conjuga os desígnios da comunidade. Trata-se de 

decisões coletivas, ainda que não consensuais, que arbitram sobre a administração 

segundo suas próprias avaliações. Quando Clemente, atual cabildo, dizia-me: 

precisávamos de alguém que fosse da Comuna, nascido aqui, nesta terra, 

comunero, para dirigir nossos interesses e evitar que nosso pueblo corresse riscos, 



	
	
	

226	

tal sentença se combina com um conjunto de práticas, ações diferenciadoras, que 

versam sobre os padrões locais de gestão.  

Nesse padrão local de gestão, na política do lugar playadoreño, madeireiros e 

mineros, são vistos como usurpadores. Há diversos discursos que falam diretamente 

sobre isso, especialmente quando as jovens lideranças se propõem a falar dos 

conflitos coetâneos. Mas nesse quadro das ameaças, por outro lado, no cotidiano, 

no ordinário usual, há outros discursos que emergem. E não são se trata apenas de 

enunciados, mas de ações concretas levadas a cabo para frear as investidas 

violentas que ferem os princípios de gestão de Playa de Oro.  

Antes de iniciar as seções sobre a minería a céu aberto e sobre a extração 

indiscriminada de madeira, destaco o que Clemente e Manoel falavam quando da 

rememoração desse passado de combate e da coragem dos guerreiros ancestrais. 

As duas jovens lideranças se inspiravam nas narrativas de Don David para 

sentenciar: “se expulsamos o amo Valdez, se acabamos com a escravidão, 

acabaremos com os mineros e madeireiros”. Parece-me oportuno antecipar essa 

proposição, antes mesmo de iniciar a descrição dessas duas atividades, uma vez 

que o quadro de coação pode nos prefigurar uma situação irreversível. Todavia, não 

se pode desconsiderar a coragem e perspicácia dos playadoreños na inversão 

dessa circunstância. Será sobre essa luta atual que falarei nos próximos tópicos.  

 

4.1 A minería à margem de Playa de Oro  

 

Novembro de 2011. Ainda era manhã em Playa de Oro quando estava com 

Doña Edita na casa de Paola. O umbigo, conforme me ensinava diariamente a 

parteira, tinha que ser cuidado até que caísse. Cumpríamos o prescrito de limpar o 

abdômen da criança todos os dias, embora eu fosse somente uma aprendiz e 

ficasse apenas observando. Já era minha sétima visita à recém-nascida, agora 

chamada de Victoria. Conversávamos na sala quando todas, abruptamente, 

emudecem. Perguntei o que havia de errado, ao que pediam silêncio. Silêncio. Não 

ouvia nada que não fosse a correnteza do Río Santiago, um som contínuo e ritmado. 
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Mas as mulheres acenavam que uma embarcação desconhecida logo chegaria à 

comunidade. De fato, poucos segundos depois, já se avistavam os militares 

equatorianos cruzando o Río Santiago, entre a vegetação espessa que cobre as 

margens ao longo de todo o percurso fluvial, quebrando o silêncio dessa pequena 

comunidade. Imediatamente, mulheres, homens e crianças correm para as portas de 

suas casas para observar a movimentação nas águas. Eu, que estava na casa de 

Paola, corri para a janela, junto a Rocío e Doña Edita. De onde estava, conseguia 

ver parte da piragua e das casas erguidas à margem do Río, na Avenida Malecón. 

Muitos se mantiveram imóveis como eu. A piragua era apenas silêncio, embora 

alguns homens estivessem ali para discutir como cotidianamente o fazem. Os que 

estavam próximos ao Santiago e observavam a movimentação, se encontravam 

visivelmente preocupados. A lancha parou exatamente em frente à Comuna, mas na 

extremidade oposta, onde crianças de Playa de Oro pescavam. Eram umas cinco 

crianças e talvez o mais velho tivesse pouco mais de oito anos. Os militares, 

ostensivamente armados, faziam gestos com os fuzis para uma das crianças subir, 

como se o armamento fosse as mãos que indicassem o que fazer, uma extensão 

brutal do corpo do militar. Tratava-se de um chamado para colaborarem no 

operativo, que era uma ação para desarticular minas ilegais a céu aberto nessa 

fronteira do país com a Colômbia. A criança, a maior do grupo, sobe na lancha e 

aponta o percurso rio acima. Mais uma vez o barulho da embarcação enche a 

Comuna de perplexidade.  

Embora a aflição fosse visível, as minhas perguntas não tinham respostas. 

Silêncio. Interpelei Rocío, que se mantinha hesitante. Tratava-se de um 

conhecimento aflitivo, porém calado. Após a lancha desaparecer novamente entre a 

selva, levando consigo a criança playadoreña, tudo parecia voltar ao normal, exceto 

pelas conversas mais íntimas, em tom mais baixo, das quais eu estava, em 

princípio, excluída. Ainda que manifestassem alguma tranquilidade quando 

perguntava sobre o que aconteceu, decerto porque o tema ainda era um interdito, 

nada mais em Playa de Oro era mais recorrente que o assunto do exército 

equatoriano buscando as minas ilegais a céu aberto.  

Ao longo do dia, com a recorrência sub-reptícia da questão das minerías, vi 

que era impossível rejeitar esse tema, ainda que tenham me alertado do contrário. 
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Em minha primeira estadia em Playa de Oro, em outubro de 2011, antes de aportar 

na Comuna, fui aconselhada – pelos meus professores de Quito e Esmeraldas, 

mediadores na minha entrada em campo e experientes nos conflitos dessa zona 

setentrional – a não esboçar nenhum interesse pela minería. Os playadoreños (ou 

pelo menos os primeiros com os quais tive algum contato) igualmente endossavam, 

mesmo que discretamente, esse discurso de recusa pelo tema minería. De fato, a 

indicação de Playa de Oro como potencial lugar de pesquisa residia na exemplar 

gestão do seu território, além de ser apontada como uma das comunidades 

“referência na identidade afroequatoriana do norte de Esmeraldas” (Crespo, 2011), 

conforme apontei na Introdução, o que em princípio não dizia respeito ao tema das 

minas. Os alertas para evitar temas ‘belicosos’ não eram um escrúpulo rigoroso, 

mas uma comunicação de que a minería ilegal a céu aberto movimenta nessa região 

um circuito do terror (sintetizado na máxima “los mineros no perdonan”), para muito 

além de todo o prejuízo ao meio ambiente. Acessar essa temática é como abrir uma 

caixa de pandora: a irreversibilidade é o que caracteriza essa abordagem. Porém, 

não foi preciso insistir para que tudo viesse à tona, mesmo a silenciosa esperança.  

Ainda que a segurança do território e dos playadoreños seja matéria 

costumeira no dia a dia da Comuna, tais diálogos não são evidentes. Nos entre-

meios de uma explicação sobre o plantio do cacau, uma das principais atividades 

econômicas de Playa de Oro, surgia sob uma forte discrição os sinais de uma 

gramática proibida: a assunção do terror provocada por mineros que exploram ouro 

nessa região ribereña. Concomitante a essa semântica proibida que emergia nas 

entrelinhas de uma conversa trivial, minha presença – com a sucessão dos dias na 

Comuna – se tornava, não familiar, mas consentida. Nessa aproximação, cada vez 

mais recôndita, a censura e a ambiguidade iniciais que cercavam o tema minería, se 

revelavam na modalidade de um ‘discurso oculto’ (Scott, 1990). Tal como Scott 

pondera (idem, p. 184), ao abordar formas pouco evidentes de ação de grupos 

subordinados, havia um dúbio sentido nas inauditas narrativas sobre violência e 

minería: aos estranhos e às autoridades se reservava a inexatidão ou mesmo a 

inexistência do discurso. Nesse caso, para a pesquisadora recém chegada, as 

notícias eram vagas e hesitantes.  
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O aprofundamento das relações com meus interlocutores se dava na medida 

que essas narrativas, quase inauditas, eram sussurradas. Com a constância do 

tema, ainda que sob reserva, eu estava irremedivelmente incluída no circuito 

infrapolítico (Scott, 1990) de Playa de Oro, no qual as estratégias para conter a 

violência da MCA, as quais só entendi posteriormente, incluem o silenciamento 

público e agenciamentos diversos, frequentemente anônimos. A recusa ou censura 

iniciais (e, igualmente, os rumores pouco perceptíveis) não eram uma prudência 

exagerada.  

O adensamento da pesquisa, que abordarei em seguida, e o consequente 

deslocamento da posição de pesquisadora – a qual ocupa, em um primeiro 

momento, um lugar ‘público’ para um âmbito mais privado na Comuna – trouxe à 

tona, além dos temores, a suavização das tensões. Adianto que o ato de falar para 

uma pesquisadora, anonimamente, não configurou apenas um acercamento das 

relações, mas sobretudo – como parte dessa infrapolítica – uma tentativa, precavida, 

de publicizar a insubordinação à regra do silêncio imposta por mineros.  

O desafio, portanto, residia em tentar compreender os discursos, as práticas 

e, sobretudo, os silêncios em torno da atividade minera, para além dos juízos 

recorrentes que asseveram danos ao meio ambiente e transtornos políticos. Tal 

propósito resulta da necessidade de redimensionar e evidenciar os discursos locais, 

pontuando os diferentes vínculos e posições que restauram outras dimensões 

possíveis, facilmente não alcançadas por mediadores, sejam militantes, legisladores 

e acadêmicos em seus repertórios técnicos e especializados. Além disso, era 

necessário entender que o assunto ‘minería’ também não é um consenso em Playa 

de Oro, portanto, não se pode prescindir de examinar criticamente as 

complexidades, singularidades e impactos sociais que a minería provoca entre os 

playadoreños – sob muitas perspectivas. Para compreender tais impactos, aciono a 

noção de violência, tal como “ocorre na tessitura da vida” (Das, 1999), tomando as 

experiências e as vozes locais como expressões e testemunhos eloqüentes, como 

um segmento de uma história ‘corporificada’. Pretendo, ademais, compreender a 

experiência em contexto, desde a multiplicidade de fatores sociais, políticos e 

econômicos; e como tais fatores esboçam a experiência subjetiva dessa violência.  
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A genealogia da minería no norte equatoriano/colombiano pode ser entendida 

desde muitas perspectivas82. O Estado equatoriano repudia o ciclo de extração- 

produção a céu aberto, considerado ilegal, justificando a medida criminalizatória 

desde um discurso sobre a utilização de tóxicos como o arsênico, mercúrio e o 

cianuro que ameaçam todo o ecossistema local, contaminando solos e água 

(superficiais e lençóis freáticos), deixando um rastro de destruição visível e invisível: 

montanhas de dejetos estéreis são acumuladas a cada hora com a ajuda das 

retroescavadeiras, enquanto que os rios serão afetados, invisivelmente. Dezenas de 

pessoas são contaminadas e sofrerão os efeitos desses elementos tóxicos ao longo 

dos anos. Ambientalistas também reforçam os danos ao considerar que milhares de 

hectares são completamente devastados para a construção dos poços e das jazidas 

[yacimiento], para extração de ouro a céu aberto83. Indubitavelmente, os impactos 

são inestimáveis: fauna, flora, ar, solos, águas e população são atingidos. Mas 

esses efeitos não se esgotam nos aspectos físicos do território: toda uma ‘ecologia 

local’ é atingida. E quando menciono tal categoria, assevero - nos termos de Ingold 

(2000) - uma equivalência de todos esses elementos que compõem o ambiente-

mundo, o que incorre em “levar a sério o pertencimento de todos os seres que 

habitam o mundo à trama da vida”, conforme assinalam Steil & Carvalho (2012, p. 

11)84. Mais que reivindicar um entendimento da totalidade do fenômeno, o que busco 

é entender as muitas “linhas de vida” (idem, p. 11) que atravessam os playadoreños 

desde toda sua dimensão ecológica e como a MCA provoca rupturas nesses 

organismos-mundo.  

																																																								
82 Arana (2011) ao escrever sobre a relação minería e territorio no Peru, destaca: “La minería 

ha venido como una suerte de huaico en estos últimos veinte años, este llamado boom minero es una 
invasión de los territorios e incluso de decisiones externas a las propias comunidades, o incluso de 
decisiones impuestas como lo estamos viendo. Eso provoca entonces en algunos casos procesos de 
resistencia, en otros casos procesos de negociación, en otros casos simplemente negación total de la 
actividad y en otros casos vinculados a la negociación, formas de sacar ventajas de la actividad 
minera” (2011, p. 221).  
  

83 Para uma revisão do debate sobre a política minera no Equador, ver Cisneros (2011).  
	

84	Utilizarei, ao longo do capítulo, a noção de ‘espaço habitado’, seguindo explicitamente a 
noção de Ingold (2000) de que nós habitamos o mundo ao nos movermos junto com ele. Ou seja, 
esse espaço habitado ao qual me refiro é a compreensão de um engajamento perceptivo dos 
playadoreños nessa paisagem.  
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Em meio a esses discursos autorizados sobre os prejuízos da minería a céu 

aberto, há uma contranarrativa playadoreña sobre como essa atividade, em cenas 

da vida ordinária, é vivida e percebida. Tal discurso, embora nem sempre articulado 

em linguagem, é permeado pela experiência daqueles que sentem os efeitos 

nocivos da minería, ocasionados pelas ações dos mineros, mas também pelo 

Estado equatoriano, o qual comanda operativos para desarticular as minas a céu 

aberto, com atuações tão violentas quanto as dos mineros, aqueles que nunca 

perdoam.  

Em alguma medida, isso converge com as premissas do ativista peruano 

Marcos Arana, ao comentar os efeitos da minería em regiões do Peru:  

“Creo que hay una consciencia cada vez mayor de que la minería no 
sólo está cambiando el territorio, que no sólo está cambiando el 
ambiente, que no sólo está cambiando la economía, sino que lo que 
los conflictos mineros en realidad están planteando son cambios 
mucho más profundos en la cultura, amenazas a la diversidad 
cultural que hay en el país. Y en ese sentido yo creo, entonces, 
que uno de los ejes que habría que seguir profundizando tiene 
que ver con el tema de los derechos de las comunidades, 
incluso con la conceptualización del Estado como garante de 
derechos. Y por eso es que la minería aparece como un tema 
sumamente conflictivo ¿qué rol juega el Estado, qué rol debe 
jugar el Estado allí, en esos procesos? Y de otro lado creo que se 
abre otro tema sumamente importante, un tema que tenemos que 
seguir profundizando es la relación entre una actividad económica 
como la minería y el tema del poder en el país.” (Arana, 2011, p. 222, 
grifo nossos)  

 

Tal consideração reforça a postura que adoto nesse capítulo: o circuito de 

poder e a violência que emergem a partir da minería ilegal possuem inúmeras faces 

e são constituídos desde muitas posições. O próprio Estado, que deveria 

salvaguardar e garantir os direitos das comunas afrodescendentes do Equador, se 

encerra nesse ciclo violento, integrando-o como mais um agente atroz.  

Retorno ao dia do operativo em Playa de Oro. Recordo que quebrei o silêncio 

prescrito e perguntei para Rocío se ela não estava preocupada com a criança, já que 

meia hora depois a lancha ainda não retornara. – Não, responde cabisbaixa. – O 

exército tem que cumprir sua obrigação, não é verdade? Respondo que sim, mesmo 

incrédula com a abordagem de cooptação da criança para colaborar, à primeira vista 
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compulsoriamente, no operativo. Rocío completa que o exército tem que garantir a 

segurança da Comuna, procurando desarticular as minerías a céu aberto que só 

causam prejuízos. E finaliza, com uma frase polissêmica: - ‘ou pelo menos, deveria 

ser assim’.  

Contudo, antes de avançar no que nomeio de interlúdios etnográficos sobre a 

minería, gostaria de pontuar que convencionalmente poderíamos incorrer no 

equívoco de, ao abordar a violência, corroborar uma dicotomia entre vítimas e 

perpetradores, legalidade e ilegalidade e, sobretudo, entre o ordinário e o 

extraordinário, localizando a violência neste último. É evidente que há uma intensa 

luta de combate à minería nessa zona norte esmeraldeña. E que tal luta oficialmente 

se justifica pelos inúmeros danos ambientais e sociais. Porém, como escrevi, há no 

combate à minería, a incitação de um circuito violento: por mais irreconciliável que 

tal premissa pareça ser, as iniciativas de defesa e manutenção do território nacional, 

de proteção às comunidades ancestrais que habitam zonas dominadas pela 

atividade minera, de resguardo ao meio ambiente, também reforçam esse circuito85. 

O esforço, por conseguinte (um tanto wittgensteiniano, inspirado nas proposições de 

Veena Das), é recuperar as vozes, ainda que silenciadas, que ficaram perdidas nas 

antinomias. Ou ainda, compreender como o sujeito está implicado na experiência.  

 

4.2 Eventos como ecos de violência  

 

Voltava de uma temporada de quase vinte dias em Playa de Oro, em 

novembro de 2011, quando, ainda em Quito, li a notícia que copio abaixo. O que 

continha em suas linhas era tão próximo ao que vira na Comuna (além da 

proximidade geográfica, na região do alto Santiago) que no momento pouco me 

																																																								
85 Johanna Espín M., quando escreve sobre a violência e o respeito à vida na fronteira norte 

do Equador ressalta que “el respeto a la vida debe lograrse con políticas de seguridad, vinculadas 
con políticas sociales que procuren el establecimiento de condiciones básicas adecuadas para una 
mejor calidad de vida de las poblaciones fronterizas. Por esta razón, consideramos que es necesario 
invertir en el diseño, implementación y evaluación de políticas de seguridad ciudadana como 
respuesta a la violencia “legitima” – aquella ejercida por el estado – debido a una excesiva presencia 
militar o policial, podría terminar por causar impactos contrarios a los esperados (2011, p. 74).  
 



	
	
	

233	

detive ao enunciado, mas à tensão que algumas palavras-chave enunciavam: 

“mercúrio, proibição, risco, máquinas”. Ainda que estivesse prevenida sobre o 

contexto violento da zona norte do país, os eventos que sucederam nessa minha 

estadia entre os playadoreños eram incisivos o suficiente para vislumbrar uma 

concretude sobre tudo que havia lido sobre a região.  

Após a chegada do exército equatoriano e a cooptação célere da criança, 

naquela manhã, os ânimos na Comuna se mantiveram agitados. Nesse mesmo dia, 

enquanto almoçava no comedero de Doña Neura, horas depois da ação do 

operativo, dois militares entram para comer. Repousam os fuzis próximos à porta de 

entrada e se sentam junto a mim, embora dissimulassem que estavam me olhando. 

Perguntam para Doña Neura o que há para o almoço: - pollo. Estávamos todos em 

silêncio. Finalmente, num repente de coragem e indiscrição, um deles me perguntou 

o que eu fazia ali. Respondi, com alguma sujeição, que era pesquisadora. O silêncio 

ainda predominava, ainda que a televisão estivesse em volume máximo no 

programa vespertino Caso Cerrado. O neto de Doña Neura, Yohan, filho caçula de 

Fernanda, com quase dois anos, adentrava o comedero; e os fuzis, lado a lado com 

a criança, eram ainda maiores. Ao saírem, pagaram $2 por cada almoço, mesmo 

sem perguntarem o valor. – Cuidate. Esa región es altamente peligrosa, disseram ao 

recolher o fuzil. Não agradeci o conselho, mas acenei em despedida. Continuei o 

almoço, ainda em silêncio. Doña Neura se sentou comigo à mesa, apoiando a 

cabeça com os braços e disse algo como um lamento: - Rafael Correa [presidente 

do Equador] declarou guerra à minería. Mas poderia vir conversar com a gente 

antes. Torna tudo mais difícil. Porque ficamos aqui, nervosos, sem saber o que pode 

acontecer. Não comentei a sentença, mas voltamos a silenciar, já com alguma 

cumplicidade.  
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La minería illegal persiste y crea tensión en el norte de Esmeraldas 

 

 
 

Ecuador, Miércoles 23/11/2011  
 
En medio de la espesa vegetación se escucha el ruido de una máquina retroexcavadora. 
Proviene del estero Miguel, en la comunidad Alajita. Está en la parroquia Selva Alegre, de Eloy 
Alfaro (norte de Esmeraldas). El pesado vehículo ingresó el pasado 17 de noviembre por la 
madrugada, para extraer oro. En esa comunidad, de 52 familias, varias máquinas fueron 
destruidas con dinamita el 21 de mayo. Así, un grupo de militares ocupó las minas y las cerró.  
 
En San Lorenzo y Eloy existen 800 familias dedicadas a la minería. Pero los mineros volvieron 
a agruparse para seguir con la actividad extractiva, pese a la prohibición declarada por el 
Gobierno. En Alajita hay agujeros que tienen la forma de grandes cráteres, llenos de agua de 
color verde y azul. Algunos están cubiertos con una espesa capa verde. Por los pequeños 
senderos, en medio del follaje, están las huellas frescas de las máquinas que trabajan en la 
zona.  
 
Los habitantes dicen que no denuncian a los mineros por temor a ser agredidos. Ni siquiera los 
guías de la zona se atreven a acercarse a las minas. “Si usted quiere arriesgar su vida hágalo”, 
dice uno de ellos. “Algunos están armados y son peligrosos”. Por eso tampoco se puede dialogar 
con los mineros en la zona.  
 
La máquina que llegó al estero Miguel acabó con parte de la vegetación. El conductor tuvo que 
abrir un camino para facilitar el trabajo de minería. En un costado se colocaron alargadas 
manqueras, que sirven para tomar el agua del estero y lavar el oro. La mina está a un 
kilómetro de la vía principal que conduce a los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, donde 
también hay campamentos. “Ellos dicen que son legales y que tienen permisos. Pero se 
esconden en las montañas para explotar el oro”, dice un morador del sector Playa Nueva.  
 
En un sobrevuelo realizado por el jefe del Comando de Operaciones Norte de Esmeraldas, 
Fernando Noboa, se constató la presencia de maquinaria pesada en Angostura y Alajita. Los 
campamentos de este último sector están a unos dos kilómetros del destacamento de 
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Infantería de Marina, encargado del control en la zona. Ahí hay 30 oficiales. Cuentan con un 
solo vehículo y dos lanchas para el patrullaje. Tienen a su cargo el control de las comunidades 
mineras de Chaplita, Picadero, Alajita, Nueva Brisa, Chanusal, Palmareal, Playa Nueva y 
Angostura; todas son parte del Alto Santiago (río). “La Boca del María, Colón Eloy y Maldonado 
también están afectadas por la extracción del oro”, dice un habitante de Maldonado. Según él, 
la prohibición declarada por el Gobierno no ha tenido efecto. “El agua de los ríos Santiago, 
Ónzole y Cayapas es turbia porque el trabajo ilegal de la minería no se ha detenido”.  
 
El presidente de la Asociación de Pequeños Mineros del Alto Santiago, Mérice Caicedo, indica 
que no se referirá al tema hasta que se firme el convenio para la explotación con la Empresa 
Nacional Minera. La institución tiene en concesión 18000 hectáreas en el norte de 
Esmeraldas. Una moradora de la comunidad Alajita manifiesta que por la contaminación del 
río Santiago (con mercurio, plomo y otros) no se puede utilizar el agua.  
 
El Municipio de Eloy Alfaro llevaba el líquido vital cada dos días, pero desde hace dos semanas 
no lo hace. Ellos se abastecen de pequeños pozos construidos en los patios de sus casas. La 
mujer cuenta que por consumir el agua del río su hijo se enfermó. Tuvo que gastar USD 52 en 
los medicamentos, para calmar los dolores de estómago. Fue atendido en el hospital de Borbón. 
“El trabajo que ha generado la minería no compensa los efectos en la salud de las familias”, 
agrega otra mujer. Ella es habitante de Chanusal y también fue minera. Después de clases, 
tomaba la batea (un recipiente de madera) y buscaba el oro en un estero cercano. Ganaba dos 
pepas de oro al día. “Mucha gente pudo hacer sus casitas, pero están muriendo con las 
enfermedades adquiridas”.  
 
La ayuda estatal  
Tras el cierre de las minas en Esmeraldas, se creó la Misión Luis Vargas Torres, como plan de 
ayuda para los habitantes. La Misión atiende con obras a 20 000 personas de 57 comunidades 
La Misión ha logrado organizar a 10 asociaciones de mineros. Está previsto entregarles 
maquinaria (40 máquinas gabimétricas) y asesoramiento. En San Lorenzo y Borbón se 
invierten USD 4 millones en escuelas, baterías sanitarias...  
 
Extraído do Diario EL COMERCIO, através do link: http://www.elcomercio.com/pais/mineria-
ilegal-persiste-tension- Esmeraldas_0_595740579.html.  
 
  
 
 

Veena Das no livro Life and Words (2007) entende que o evento se distancia 

de uma noção evidente que pressupõe a antinomização do ordinário e do 

extraordinário. O evento, nesse sentido, seria mais complexo: se constitui, portanto, 

no entrecruzamento e na atenção às vidas particulares de comunidades, por 

exemplo, que estão profundamente envoltas nesses acontecimentos, de tal forma 

que isso irrompe em suas vidas cotidianas, originando um recesso no curso do 

ordinário. Essa perspectiva tenciona situar o fenômeno dentro da singularidade de 

vidas, visando à compreensão desse mundo habitado, repleto de narrativas e 
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experiências de violência. Obviamente, esse recurso de adensar o cotidiano, 

fazendo-o emergir desde o extracotidiano, promove a escuta de outras gramáticas: 

os discursos autorizados sobre os efeitos danosos da minería não contemplam o 

fenômeno em outras escalas possíveis, tampouco nos dão a dimensão dos impactos 

causados.  

Restaurar as narrativas dos impactos e efeitos da MCA é recorrer a um 

terreno incerto. Grande parte dos testemunhos é silencioso, metonimicamente 

transformados em um desviar de olhos. Perguntas comumente não têm respostas, 

embora haja uma disposição furtiva em tangenciar o assunto. Porém, ainda que o 

silêncio seja recorrente, há uma inscrição subjacente que o reverte em linguagem. 

Nessas circunstâncias, o silêncio deve ser entendido em uma escala de repressão 

da voz e do testemunho, na qual a autorização de alguns discursos – 

inevitavelmente – silencia outros.  

O silêncio, a respeito da minería, poderia ser facilmente entendido enquanto 

um interdito referente a não-legalidade da atividade. O refúgio das palavras, 

portanto, seria um resguardo do caráter furtivo da minería. Entretanto, se 

descortinamos o entendimento dessa ausência de palavras, esse discurso não- 

verbal diz respeito a um intenso sofrimento social. Partindo das concepções de 

Kleinmam & Kleinman (1997), o sofrimento social se reporta a um amplo contexto de 

relações sociais e políticas 86  que propiciariam um quadro de exclusão, dor e 

violência. Para além dos pressupostos ‘clínicos’ e ‘psicológicos’ do termo, o caráter 

social desse sofrimento se refere a um conjunto de estratégias e expressões que 

são acionadas para que os sujeitos (re)construam um lugar habitável diante de um 

‘estado de emergência’. Além desse sofrimento social, creio, o silenciar também faz 

parte de um regime de censura imposto aos playadoreños, o qual constantemente é 

burlado.  

 

 

																																																								
86 Das (1999) observa que a violência não é atualizada apenas no registro íntimo, mas 

também nos grandes eventos da história política.  
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4.3 Playar en las minas  

Conforme destaquei no capítulo 2, a economia de Playa de Oro é baseada, 

principalmente, no cacau - atualmente o principal produto da região, embora os 

preços variem e a atividade não seja considerada estável. Manuel Ayoví comenta 

que, há mais de dez anos, o plantio do cacau animou uma economia anteriormente 

fundamentada na banana, contudo tenemos un problema con el mercado. Por 

ejemplo, el cacao estaba a dólar cincuenta la libra. Ahorita se ha bajado a setenta y 

cinco o ochenta. Entonces, la gente tiene sus productos, yo tengo mi cacao ahí, pero 

no lo vendo porque no sale... Além das alterações do mercado, os agricultores de 

Playa de Oro enfrentam os períodos de entressafra e diversas pragas, fatores que 

ameaçam a economia da comuna. É nesse cenário de exiguidade e instabilidade 

que muitos playadoreños, entre mulheres, homens e jovens, recorrem à minería a 

céu aberto.  

Porém, a suposta adesão a esta atividade possui uma série de ressalvas. 

Cabe dizer que enquanto as máquinas dos mineros trabalham durante todo o dia, 

clandestinamente, em áreas próximas a Playa de Oro, para escavar poços e lavar o 

ouro, alguns playadoreños se organizam para juntar os dejetos deixados para trás 

pelo maquinário e pelas retroescavadeiras (cuja imagem de destruição é muito 

semelhante à paisagem descrita na notícia acima). Mas o que alguns recolhem, 

manualmente, com as pequenas bateas é, tão somente, a sujidade do que restou.  

Recorrer à minería, ou como localmente denominam, playar (separar 

manualmente o ouro com as bateas), é assunto corrente, embora proibido com 

estranhos. A comunidade conversa entre si continuamente, mas quando ensaiava 

me integrar à conversa, silenciavam. Poderia perguntar sobre a minería artesanal, 

tal como praticada pelos ancestrais, e a conversação se estenderia; mas se ousava 

perguntar sobre a minería a céu aberto, contestavam monossilabicamente. 

Perguntei a Rocío, no dia do operativo do exército equatoriano, por qual razão a 

comunidade estava inquieta. Afinal, os playadoreños trabalham nas minas, ou seja, 

consentem com a MCA? A pergunta, pouco sofisticada, mas direta, fez com que 

Rocío narrasse – embora infimamente – a relação com a minería. O silencioso 

interdito começava a se diluir, ao mesmo tempo em que minha presença também se 
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tornava habitual e admitida. Rocío explicava: o território de Playa de Oro é protegido, 

ou seja, há uma defesa frente aos assédios dos mineros em extrair ouro nessa área, 

não apenas em razão da Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, mas de um 

entendimento local que extrapola estatutos e regulações de defesa do meio 

ambiente. Os playadoreños, e nisso reside um consenso, asseveram que a 

destruição dos bosques primários os disporia a uma pobreza irreversível, além de 

destruir mundos que estão encadeados com a vida dos playadoreños. A devastação 

da mais ínfima porção da floresta provocaria uma reação em cadeia que 

inevitavelmente os inclui – perspectiva local que concebe a vida como essencial a 

todas as criaturas. Don David explicitou esse conhecimento quando falou da 

importância crucial de cada árvore para a sobrevivência dos playadoreños, já 

apontada no capítulo 2.  

Há um conhecimento local que vincula todos os entes. Disso decorre que a 

constituição de minas a céu aberto (e incluo não apenas a MCA, mas o corte 

prescindível de madeira) em território da Comuna, incorreria em prejuízos 

inestimáveis, que teriam como consequência a sucumbência de Playa de Oro em 

sua totalidade. Porém, Rocío avançava: alguns playan em uma mina próxima à 

Comuna (ou seja, refugam o lixo desprezado pelas máquinas), avizinhada à Wimbí, 

comunidade afroequatoriana vinculada à Comuna Santiago-Cayapas 87 . Digo 

‘alguns’, porque o tema é tratado antagonicamente pelos playadoreños. De fato, 

apenas uma parcela playa nas minas; os demais, especialmente as jovens 

lideranças – a maioria com cargos diretivos na Comuna (que não são remunerados) 

– reforçam o sentimento anti-minería e apregoam que o trabalho de revirar o refugo 

das minas, ainda que feito manualmente e sem qualquer vínculo com os detentores 

dos maquinários, deve ser evitado.  

Rocío dizia-me que o dinheiro que provém da atividade minera, embora 

diminuto, é um dinheiro rápido e mais imediato. Se necesitas de una plata, una 

platita muy rápida, hay que playar. Cabe reiterar, porém, que o trabalho de 
																																																								

87 Crespo (2011, p. 91) que pesquisou a comunidade de Wimbí, descreve que suas terras 
ancestrais são alvo de intenso conflito, especialmente relacionados à expropriação para fins 
madeireiros. Pelo menos seis pessoas, descreve o antropólogo, todas defensoras do território de 
Wimbí, já foram assassinadas. Trata-se, segundo Crespo, de um território ameaçado por interesses 
externos às comunidade.  
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garimpagem dos resíduos, feito por alguns playadoreños, é realizado manualmente 

através das bateas. Não há nenhuma relação com o tenente das minas. Enquanto 

as máquinas varrem a paisagem, recolhendo todo o minério, as sobras são deixadas 

para aqueles que lavam a lama rejeitada com as pequenas bateas. O ouro recolhido 

após mais de oito horas de trabalho, comumente, não ultrapassa o valor de quatorze 

dólares. Assim, o rendimento de separação do ouro com as bateas é bastante baixo, 

embora o montante adquirido seja integralmente do trabalhador. Não é requisitado o 

pagamento ao dono da mina de uma parcela do que fora obtido, exatamente porque 

não há qualquer relação, ainda que informal, com a MCA.  

O preço desse ‘vínculo’, embora não revertido em algo contabilizável, é o 

presumido silenciamento sobre a instalação da mina e sobre a identidade dos seus 

proprietários. A possível fratura dessa relação é pressagiada desde os muitos 

relatos de terror: “os mineiros não perdoam”, como já mencionei, é o adágio que 

vedaria a ruptura desse vínculo e os manteria, hipoteticamente, atrelados ao violento 

sistema de extração de ouro a céu aberto, associado à exiguidade de recursos 

financeiros. Assim, não há uma relação entre os playadoreños e os donos das minas 

a céu aberto, mas há que se respeitar a regra tácita do silêncio. 

Concomitante às intimidantes narrativas de terror que aprisionam os 

comuneros de Playa de Oro em uma relação de urgência (afinal, só frequentam a 

mina aqueles que necessitam de dinheiro imediato, o que não pode ser obtido – 

como referido – através do oscilante mercado do cacau, tampouco da ocasional 

venda de banana), há o circuito de proibição da minería pelas vias ‘legais’. São 

essas duas perspectivas, igualmente brutais, brevemente apontadas acima, que 

serão discutidas a partir de dois interlúdios, entremeios cotidianos que revelam 

outros matizes desse circuito solapado por diversas violências e jugos, mas que 

também guarda discursos ocultos de enfrentamento.  
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4.4 Interlúdios Etnográficos  

Era um domingo ensolarado em Playa de Oro. Estava junto a Rocío, pouco 

depois do almoço. Conversávamos com Marco, seu esposo, em frente ao pequeno 

bar, localizado no térreo da residência do casal. Falávamos das dificuldades de 

Marco, que após sofrer um acidente na finca de cacau da família, ficara com 

dificuldades de locomoção. Fazia um calor insuportável e ponderei ir às cabanas, 

onde me acomodava, para escapar do sol. Despedi-me de Marco e Rocío, que logo 

subiram para descansar. Pouco menos de dois minutos, a filha de Doña Neura, 

Fernanda, sobrinha de Marco, gritava. Ouvi um lamento, que parecia a voz de 

Rocío. Apressei-me em retornar e subi imediatamente a escada que dá acesso à 

casa de Rocío e logo vi Marco tombar sob meus pés, em meio à estreita sala. Não 

consegui me mover, mas imediatamente recolhi Daidy e José, filhos do casal, de 

cinco e sete anos, respectivamente. Rocío gritava e dizia aos prantos: Marco 

morreu.  

Com as duas crianças sob minha proteção, corríamos para chamar o médico 

da Comuna. Tratava-se de um estudante de medicina que fazia sua residência rural 

em Playa de Oro. Anunciei o acontecido e pedi ajuda. Enquanto voltávamos, já com 

a companhia do médico, toda a comunidade se mobilizava. Era uma correria 

intensa. A diminuta casa ficou ainda menor: o médico examinou Marco, que estava 

desacordado. Os poucos recursos que dispunha lhe impediam de avaliar a situação. 

Estávamos diante da impossibilidade do residente, que na verdade se especializou 

em obstetrícia, em reanimar o paciente. Simultaneamente à avaliação do médico, 

foram chamados aqueles que detêm o conhecimento das ervas medicinais. Doña 

Edita, a parteira da Comuna e mãe de Marco, ao correr para socorrer o filho, caiu 

nas muitas pedras da Avenida Malecón. Ainda com dores e machucada, trouxe as 

ervas para que alguns homens tentassem vivificá-lo. As crianças, sob meus 

cuidados, choravam incessantemente. Retirei-os da sala para minimizar o tumulto e 

não atrapalhar os procedimentos daqueles que ajudavam na reanimação de Marco.  

Nesse momento de pânico, a comunidade apresentava suas redes de 

parentesco e afinidades, pois além dos curiosos, todos os sobrinhos, irmãos, mãe e 

amigos estavam a postos para acudí-lo. Pouco tempo depois, Marco, com alguma 



	
	
	

241	

dificuldade, já consciente, balbuciava algumas palavras. Mas seu corpo não se 

movia. Rocío pedia que eu deixasse as crianças longe do pai, ao que atendi, 

levando-os para o quarto. Enquanto o médico alertava que era melhor seguir para o 

hospital mais próximo, em Borbón, pois se tratava de um caso nítido de AVC, a 

parentela extensa se cotizava para que Marco e sua esposa não saíssem de Playa 

de Oro sem nenhum dinheiro. O drama era ainda maior ao imaginar a dura viagem 

que teriam que fazer: pegar uma lancha até Selva Alegre, cujo percurso pelo Río 

Santiago dura cerca de cinquenta minutos e, depois, conseguir um taxi para levá-los 

até Borbón, o que soma mais duas horas e meia de estrada e mais alguns dólares 

para pagar o trajeto terrestre. Não havia na Comuna nenhuma possibilidade de 

mitigar a situação do enfermo, porque o posto de saúde é apenas para pronto-

atendimento de casos mais simples. O médico residente não possuía nenhum outro 

equipamento que não fosse o estetoscópio e o medidor de pressão arterial. Dos 

remédios alopáticos à disposição da Comuna, nada ajudaria Marco. Não havia nada 

a ser feito em Playa de Oro referente aos cuidados imediatos da medicina 

convencional. As ervas aplicadas sobre o corpo de Marco, por outro lado, apenas 

recobraram a consciência do enfermo, mas Doña Edita era categórica: a ida ao 

hospital era imprescindível.  

Em meio a essas indefinições e com uma modesta situação financeira, visto 

que Marco já não trabalhava na finca de cacau e banana, em razão do acidente 

anterior, os parentes se revezavam para garantir a tranquilidade do doente e de sua 

família. O cabildo da Comuna, Clemente, doou cem dólares, fruto dos recursos 

cedidos pelo governo para a conservação da Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 

(e que Playa de Oro maneja de acordo com seus desígnios), além de pagar a lancha 

até Selva Alegre; o filho de quatorze anos, Diego, doou mais algum dinheiro, 

proveniente das economias recebidas no pequeno comércio da família. Enquanto 

isso, os parentes se comprometiam a cuidar das crianças que ficariam na 

comunidade, especialmente dos dois menores, Daidy e José, enquanto seus pais 

estivessem no hospital. Era um quadro de muita dor.  

A outra filha do casal, Milena, com onze anos, organizava a mochila para a 

mãe, com poucas roupas. Marco ainda deitado sobre o chão da sala, parecia alheio 

à correria da Comuna. Em pouco menos de duas horas, a comunidade apresentava 
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outra configuração. Os que não subiram para prestar alguma solidariedade se 

mantiveram em silêncio em frente à casa de Rocío. Harmoniosamente, cada um 

parecia providenciar o necessário para a transferência do enfermo. Uma das canoas 

já estava abastecida para esse traslado e o canoeiro já estava pronto. E assim, com 

a esperança do retorno imediato, metaforicamente representada na mochila com 

apenas duas peças de roupas, Rocío e Marco descem o Río, amparados pelos 

comuneros. Eu, às margens do Santiago, acolhia as crianças que, em prantos, 

pediam para acompanhar os pais.  

Com algumas horas de espera, fomos informados que não havia médico em 

Borbón. Marco, bastante fragilizado, seguiu para a cidade de Esmeraldas na 

ambulância do hospital, o que significava mais duas horas e meia na estrada. O 

transtorno, porém, estava apenas começando. Após dois dias internado no hospital 

de Esmeraldas foram finalmente transferidos para Quito, já que a unidade de saúde 

da principal cidade da província não possuía o aparelho para fazer o 

eletroencefalograma, essencial na avaliação das seqüelas do AVC.  

Com a notícia da transferência para a capital, os ânimos na comunidade 

ficaram mais exaltados. Embora haja uma rede de playadoreños em Quito, essa é 

mais escassa se comparada com a segunda cidade mais importante do Equador, 

Guayaquil. Todos se preocupavam, sobretudo, com Rocío, já que a alimentação dos 

acompanhantes não é garantida pelo hospital ao qual têm acesso, pago com 

recursos do seguro campesino. Cabe dizer que durante esses dias que sucederam a 

internação de Marco em diversos hospitais, havia uma pequena minga (categoria 

local para designar um mutirão) para que não faltassem alimentos para os quatro 

filhos do casal que permaneciam na Comuna e, tampouco, para Rocío.  

Nesses ínterins, enquanto me revezava com os cuidados com os filhos 

menores de Rocío, passei a aceder um cotidiano que desconhecia. Às seis da 

manhã, Daidy, a filha caçula do casal, já me chamava para tomarmos café juntas. 

Não raro, pelo menos de segunda a sexta, via uma canoa, com pelo menos umas 

quinze pessoas subir o Río Santiago, por volta desse horário. Em uma dessas 

manhãs, quando estava na Avenida Malecón, bem cedo, perguntei para onde iriam. 

Fernanda, filha de Doña Neura, já dentro da canoa, olhou com seriedade para Doña 
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Romana, cunhada de sua mãe, antes de responder – como se pedisse permissão 

para revelar algo. – Vamos playar. Perguntei, mesmo constrangida, se poderia ir 

junto. Ao que Fernanda responde: - Mañana. E Doña Romana reitera: - Mañana 

arreglamos todo. El camino es durísimo, pero se quieres conocer, te llevaré.  

Ainda na tarde desse mesmo dia, Doña Neura me ajudou a providenciar as 

galochas que eu usaria, à venda no principal comércio da Comuna. Também 

providenciou água e biscoitos, deixando tudo preparado. Alertou-me sobre o 

caminho: eu teria dificuldades de chegar aos poços de extração, porque o terreno é 

íngreme e com muitas partes enlameadas. Devo dizer que nenhuma leitura ou 

aconselhamento sobre minería a céu aberto seria capaz de antecipar o que eu 

conheceria no dia seguinte. Nem mesmo as ponderações de Doña Neura sobre a 

árdua trilha prenunciariam o que viveria. Porém, todos os preparativos diziam 

respeito apenas ao duro trajeto; não havia, por assim dizer, nenhuma outra 

diligência. Já era noite quando a canoa trouxe os playadoreños de volta à Comuna.  

No dia sequente, às seis da manhã, eu já estava a postos. Doña Neura pediu 

que eu deixasse a mochila, porque qualquer outro volume me atrapalharia na subida 

do Monte Padre Santo. Fiz menção de retirar a câmera, para carregá-la na 

empreitada, mas Fernanda pediu que a deixasse: - Já alertei os que trabalham na 

mina que uma jovem, criada por mim, que vive em Quito, mas está passando o 

feriado comigo em Playa de Oro, me acompanhará. Apenas porque não quer ficar 

sozinha na Comuna. Mas não leve a câmera, eles podem imaginar que você fará 

alguma coisa com as imagens. Talvez eu não tivesse entendido que a jovem quiteña 

era eu. Ou melhor, talvez eu não tivesse entendido que havia uma norma de 

precaução. Pergunto: não posso simplesmente dizer que sou uma pesquisadora 

brasileira que apenas quer conhecer a mina? Categoricamente, - não. Por quê? - 

Porque, veja bem, eu te conheço. Todos aqui te conhecem, já sabem que teu 

interesse é conhecer sobre como vivemos. Talvez isso seja importante, conhecer a 

mina, mas não o essencial do teu trabalho. Mas eles não te conhecem. Isso poderia 

ser ruim para ti e para nós também. Talvez não recorde exatamente o que Fernanda 

disse nessa ocasião, mas essa ocorrência, que escrevi em meu diário de campo, 

sucedeu quando já estávamos na canoa. Associei a recomendação como parte 

dessa rede de confiança que me colocou, ainda que restritamente, em Playa de Oro. 
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Eu estava, mais uma vez, aparentada – vínculo tão importante para os 

playadoreños, porque pertencer a uma rede se reverte em laços de confiabilidade. 

Não levei a máquina, mas trouxe comigo água e alguns biscoitos preparados por 

Doña Neura. Viajaríamos, então, por cerca de vinte e cinco minutos, subindo o 

Santiago, até avistarmos o ponto para a caminhada em meio à floresta.  

Não havia nenhuma sinalização que indicasse que era ali o ponto em que 

abandonaríamos a canoa. Tratava-se de uma entre tantas pedras que se escondem 

sob a densa vegetação. Começamos a subir, em fila indiana, o pequeno aclive. 

Foram quase duas horas de intensa caminhada, com mata fechada, em zonas 

escorregadias, repletas de lama. Há pelo menos uma grande subida que – sem a 

ajuda de nenhum equipamento de segurança – faz da empreitada um perigo 

iminente. Durante a caminhada cruzamos córregos, cortamos o mato mais imediato 

que retém o trânsito e avistamos um rio. O cheiro, nessa altura do trajeto, era 

insuportável. Talvez em razão do mercúrio e do arsênico. O barulho das máquinas já 

era ensurdecedor antes mesmo de avistarmos as jazidas.  

A imagem de destruição massiva é ainda mais potente quando entrevemos os 

poços de extração. Nesse dia, estávamos em um grupo grande, possivelmente em 

razão do baixo preço do cacau no mercado e das imperativas necessidades. O filho 

de Marco e Rocío, aos quatorze anos, playava incansavelmente com sua batea, à 

procura de grãos de ouro com menos de 20mm, sob o sol do descampado, em meio 

à devastada selva equatoriana, com o ruído de seis maquinários que 

incessantemente insistiam em recolher e lavar todo o ouro.  

Foram mais de oito horas em que estive ali, junto a alguns playadoreños. 

Doña Romana ensinou-me a manejar a batea, mas o cheiro de mercúrio era 

insuportável. Optei por ficar sentada, em uma cabana feita por palmeiras, 

improvisada pelos meus anfitriões para amenizar o sol. Laboriosamente todos ali 

garimpavam, exaustivamente, ao longo das horas ininterruptas. Em uma área tão 

inóspita, cravada em meio à selva, havia um clarão que se modificava a cada 

minuto. As retroescavadeiras não paravam, enquanto outras máquinas tratavam do 

ouro já lixiviado com cianuro ou mercúrio. Dois ou três homens, do alto de uma 

montanha de dejetos estéreis, exibiam as armas e perguntavam o que eu fazia ali. – 
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Nada, é uma jovem quiteña, filha de criação de Fernanda. Doña Romana e 

Fernanda, ocupadas em playar antes que a atividade no poço terminasse, corriam 

com as bateas cheias de lama para separar os ínfimos grãos do minério que as 

grandes máquinas rejeitavam. Enquanto isso, Capuyo, um jovem de Playa de Oro, 

ao descansar do trabalho, contava-me que às vezes, com muita sorte, consegue 

ganhar por dia de trabalho nas jazidas cerca de oitenta dólares. Capuyo, que já 

viveu na cidade de Esmeraldas, recém retornou à Comuna, ao seu pueblo, porque 

as condições de vida na capital da província eram precárias. O dinheiro da minería, 

dizia Capuyo, é para o seu sustento e para comprar objetos como celular e 

aparelhos de som. Nessa conversa, quando ele me perguntava sobre o Brasil e o 

mundial de 2014, pendeu a cabeça para frente e refletiu: - Eu penso em ir embora, 

aqui é muito difícil. E essa relação com os mineros, veja, eles não perdoam. 

Pergunto o que exatamente eles não perdoariam: - Qualquer mal entendido.  

O trabalho dos playadoreños para recolher o lixo que o maquinário depositava 

no chão não parava nem sob o sol escaldante. Os grãozinhos de ouro, quase do 

tamanho de um grânulo de areia, eram procurados por aqueles que – por algum 

motivo imediato e emergencial (como o que motivou Diego, o filho de Marco e 

Rocío) – se mantinham na expectativa de achar uma pepa.  

Semanas depois, quando já estava de volta à Quito, estive no hospital público 

para visitar Marco. Rocío, depois de semanas sem dormir, já aparentava os 

desgaste dos dias no hospital da capital do país. Assim que cheguei, fui invadida por 

perguntas. Uma delas dizia respeito a minha ida à mina. Não era uma curiosidade 

apenas de Rocío. Todos na Comuna me interpelaram, por dias a fio, minhas 

impressões da minería. Obviamente, eles desejavam saber minha posição em 

relação a esse circuito de violência, justamente porque se trata de um tema nada 

consensual, especialmente intracomuna. Antes de responder, porém, fui interpelada 

por um discurso de dor: como já pressupunha, o filho de Rocío que 

extenuantemente garimpava no dia em que estive nos poços (e depois, continuou 

por todos os dias da semana seguinte) enviara todos os seus ganhos com a minería 

para os pais. Com tais recursos, garantiu que os dois seguissem o tratamento em 

Quito, ao mesmo tempo em que alimentava as três crianças que permaneciam na 

Comuna. Caso contrário, ainda que alguns em Playa de Oro se cotizassem para 
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auxiliá-los nos cuidados com os outros filhos e enviassem algum dinheiro 

esporadicamente, os gastos com a estadia dos dois suplantava a ajuda – e isso 

culminaria com a interrupção do tratamento de Marco que, a essa altura, já fazia 

sessões de fisioterapia para recuperar os movimentos dos membros paralisados.  

As palavras de Rocío sobre a MCA, portanto, pareciam convergir entre duas 

posições: por um lado, a circunscrição dos efeitos nocivos da minería. Por outro, as 

dificuldades emergenciais que não são supridas agilmente. - O dinheiro da minería, 

reconheço, é um dinheiro rápido. Não teríamos que nos submeter a isso, que é um 

trabalho duríssimo, sem segurança, se tivéssemos uma assistência, desabafava 

Rocío, com alguma vergonha em assumir a ruptura do silêncio e transpor para o 

código verbal os constrangimentos ao qual estão sujeitos. Ameaças de violência, 

riscos de doenças, esgotamento físico e ‘contravenção’, ainda que os que playan 

não sejam os responsáveis pela instalação das minas.  

A transposição da abstenção da fala para um discurso inteligível em palavras 

apenas foi alcançada em virtude da situação excepcional em que nos 

encontrávamos: Marco no hospital, Rocío em estado de abjeção, o filho Diego 

trabalhando na mina, o que já era sabido por mim. Depois de vários dias na 

Comuna, já não era exatamente uma estranha para eles: muitos já conheciam 

razoavelmente meus objetivos e já possuíamos uma relação de intimidade, embora 

incipiente. Nos encerramos, com muitas reservas, nas confissões que incrivelmente 

já eram ditas, antes mesmo das palavras. As palavras apenas selavam uma relação 

de confiança mútua. Rocío, prudentemente, reconhece que eu não tenho relações 

com os mineros, logo, não colocaria sua vida em risco. Eu, por outro lado, estava 

resguardada pela confiança na minha principal interlocutora e amiga. E concluímos 

que o dizível pode custar caro. A assunção dessa condição brutal da minería é 

aterradora, especialmente para quem ousa romper a fronteira do que não pode se 

proferido.  

Rocío dizia, com pesar, que lamentava que seu filho Diego se expusesse aos 

riscos do mercúrio e do cianuro; além dos riscos mais imediatos, como a relação 

com os donos da mina. Também me perguntava, quase em tom de constatação, se 

afinal os afroequatorianos estavam esquecidos. – Somente vamos playar, porque 
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necessitamos, catamos aquele lixo em busca de alguma coisa. Nunca 

concordaremos em ceder nosso território para os mineros, mas em Wimbí dizem 

que a comunidade aceitou. Mas não concordamos com a destruição dos nossos rios 

e da nossa floresta. Mas, quando o governo ataca as minas ilegais, está também 

nos atacando. Somos a parte mais frágil desse jogo.  

 

4.5 Agenciamentos e silêncio: quebrando as regras do jogo  

 

Cheguei pela primeira vez na Comuna no período das chuvas. A estação dos 

aguaceiros já anunciava tensão. Nada mais em Playa de Oro parecia escapar do 

receio do aguaje, a crescente impetuosa, em razão das tempestades, do Rio 

Santiago. O temor não era inadvertido, tendo em vista a última enchente de 2010, a 

qual arrasou a comunidade, conforme discorri no capítulo 2.  

Depois dessa tragédia de 2010, como proposta para evitar maiores prejuízos 

e desastres futuros, o governo da Província de Esmeraldas sugeriu o deslocamento 

da Comuna para uma área mais segura, longe do rio, o que foi de antemão rejeitado 

pela maioria dos playadoreños sob a justificativa de Playa de Oro possuir uma 

tradición de vida junto ao curso fluvial. Além disso, argumentavam que todos os 

espaços comunais como a Igreja, a escola e a creche seriam perdidos. O cemitério 

também ficaria para trás: - nos quedaremos sin el agua del Santíago? No, no es 

posible. Y el cementerio? Tendremos que cargar los huesos? Pues, que construyam 

el muro de contención y hagan un desvío pa’ el Río!  

A contraproposta dos dirigentes da Comuna, portanto, previa a construção de 

um muro de contenção para evitar que as enchentes atingissem as moradias mais 

próximas ao rio. De acordo com o planejamento local, o muro seria construído ao 

longo de toda a margem habitada da Avenida Malecón. A outra medida, por sua vez, 

previa a abertura de um desvio para que o rio transbordasse parte das águas para o 

outro lado da margem, de modo a não afetar a comunidade. Essas proposições dos 

playadoreños visavam evitar a drástica medida de remoção da Comuna, objetivo 

primeiro de setores ligados à administração da província de Esmeraldas. De fato, o 
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que se discutia era que se a única possibilidade apresentada se resumia à 

transferência de Playa de Oro, muitos a recusariam. Pondero que já explicitei alguns 

dos aspectos sociocosmológicos que unem o Rio Santiago aos playadoreños, à vista 

disso registro que a empreitada da remoção era considerada inviável e, assim como 

o aguaje, igualmente devastadora.  

Após meses de negociação com o governo provincial de Esmeraldas, o muro 

começou a ser construído, mas não foi concluído. Em seu lugar restaram pedras e 

armações de arame abandonadas, um trabalho inacabado que não resolvia o temor 

das crescentes das águas do Santiago. Com a iminência do período chuvoso, os 

ânimos na comunidade recrudesciam porque não havia qualquer definição para as 

medidas de contenção das águas. O muro, como dito, ficou pela metade. A 

resolução, urgente e imediata, seria então o desvio de parte das águas.  

Em meio à negligência e imprecisão do governo esmeraldeño para a adoção 

das medidas de contenção das águas, apareceram inesperadamente, poucas 

semanas antes do início da temporada de chuvas, retroescavadeiras no ponto exato 

do rio onde seria construído o desvio. Mas a dúvida que pairava sob a Comuna era 

quanto à origem do maquinário, dado que não havia qualquer indicativo do governo 

para tal obra. Como os playadoreños não foram avisados sobre o início desse 

trabalho, e em razão da constante protelação, já não acreditavam que se tratava de 

uma ação para a contenção dos transbordamentos. Em meio à incerteza da 

procedência e da finalidade do maquinário, estrategicamente disposto na outra 

margem do rio, a Comuna se viu sob a ameaça da instalação de minas. Não por 

acaso. A principal hipótese era que se tratava de máquinas de minería. O rumor88 

ganhava força porque eram retroescavadeiras, símbolo da destruição massiva da 

MCA. Ainda que a margem oposta não estivesse incluída nos quase dez mil 

hectares que legalmente pertencem aos comuneros de Playa de Oro, o receio da 

																																																								
88 James Scott, no livro Domination and the arts of resistence (1990), dedica um capítulo ao 

que ele nomeia de “as artes do disfarce político”. O argumento do autor é que, por razões de 
segurança, se difarçam, se silenciam e se ocultam as formas de ‘resistência’. Assim, refere Scott, “a 
conduta política dos grupos subordinados requer interpretação, precisamente porque atuam 
deliberadamente de forma cifrada e opaca” (p. 137). O rumor, nesse caso, se configura como um 
poderoso tipo de comunicação anônima, cuja característica seria de convocar e alertar para alguma 
ameaça. Creio que, tal como referido por Scott, o rumor, no caso de Playa de Oro, tenha sido uma 
importante arma para fazer frente à ameaça de instalação de minas a céu aberto.  
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proximidade da MCA assustava, o que de certa forma os insuflava a agir, mesmo 

que cautelosamente, para evitar todo o circuito de terror e destruição que a 

exploração furtiva de ouro traz consigo.  

Sob o rumor da instalação de uma MCA do outro lado da margem, alguns 

playadoreños fizeram denúncias anônimas sobre a existência de maquinário 

suspeito. O exército equatoriano, que empreende ações de combate à atividade 

minera nessa região fronteiriça (e, como já mencionei, com ações tão violentas 

quanto a dos mineros) viajou até o local indicado para explodir o maquinário. Após a 

destruição, ninguém ousava tocar no assunto. Nem mesmo as informais avaliações, 

em tom de murmúrio, eram admitidas. O silêncio sobre a MCA pairava sobre Playa 

de Oro e minha chegada à Comuna se dava nesse interregno.  

Tais informações sobre as suspeitas da Comuna que culminaram com 

denúncias anônimas surgiram apenas algumas semanas após a minha chegada, 

tendo em vista que, conforme orientação prévia, não ousei perguntar sobre a 

minería. Isto posto, o quebra-cabeça sobre o tema do aguaje, sempre tão recorrente, 

inicialmente não fazia nenhum sentido para mim. A pergunta que me ocorria, em 

meio a tantos elementos exíguos, era que se o governo esmeraldeño enviou o 

maquinário para o tão esperado desvio do Rio, por que, afinal, o exército 

equatoriano destruiu o que seria a redenção para os playadoreños? O que chegava 

a mim, até então, se resumia ao medo constante do transbordamento do Rio 

Santiago, somado às críticas ao governo da província – que versavam ora sobre a 

omissão, ora sobre a explosão das máquinas, esta sem nenhuma explicação 

adjacente, o que me levava a questões irremediavelmente sem respostas. Essa 

pergunta sobre a destruição do maquinário, sempre que ousei fazer (talvez porque 

não associei imediatamente com a MCA) parecia se encerrar em um silêncio que, 

pressupus, era particularmente acionado com a minha presença.  

Se o silêncio sobre a MCA parecia intransponível, os discursos sobre o medo 

da enchente eram assíduos. Logo, em uma noite de tempestade, assim como outros 

playadoreños, me mantive desperta. O local onde estava hospedada ficava 

exatamente às margens do Santiago, de modo que todas as frequentes narrativas 

sobre os riscos das enxurradas me fizeram temer a força das águas: eu estava 
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absolutamente afetada pelo temor do aguaje, no sentido de amplamente sentir os 

efeitos reais (Favret-Saada, 2005, p. 157) desse medo. Assumi para meus 

interlocutores, no dia seguinte ao temporal, que ficara insone toda a madrugada 

receando a crescente do rio.  

Talvez na minha assunção do medo residiu o partilhamento dessa 

confiabilidade que a pesquisa etnográfica não pode prescindir. No caso da MCA, 

que movimenta todo um circuito de terror, sabem os playadoreños que qualquer 

enunciado pode desencadear efeitos violentos, justamente porque há uma lei do 

silêncio (no vemos nada, tampoco sabemos lo que sea!) que é alimentada pelo 

rumor – pelas histórias (factuais!) de repreensão provocadas por agentes mineros. 

Mas eu, que ali assumira, pela leitura de indícios local, uma parceria de sentimentos, 

o silêncio já me era direcionado como um dado, não mais como um interdito. Os 

indicativos de uma reversão na relação entre meus interlocutores começavam a se 

fazer visíveis a partir do tema, tão regular, do aguaje. Não raro ouvi conversas entre 

os próprios playadoreños que versavam sobre o meu medo: - Oye, ella no dormió, 

se quedó en vela, con harto miedo.  

Nas semanas seguintes, a resposta que tanto esperei sobre a destruição do 

maquinário (que, a princípio, concebia como absurda) era ainda mais surpreendente 

que a revelação sobre as denúncias feitas pela própria Comuna em razão das 

suspeitas de criação de uma MCA do outro lado da margem. As retroescavadeiras, 

então, não estavam destinadas à introdução de minas, mas à construção do desvio. 

Embora as máquinas não fossem para a finalidade imaginada, reiteravam que a 

ação de denunciá-las foi indispensável porque ressoou, em toda região, a posição 

insubmissa de Playa de Oro frente à MCA e, consequentemente, frente aos abusos 

de agentes mineros. O equívoco dos playadoreños se convertia em uma precisa 

estratégia que declarava o desacordo da Comuna face ao circuito de terror ao qual 

tentam submetê-los.  

Cito esse exemplo porque, creio, foi o que desencadeou a enunciação sobre 

a cadeia violenta promovida pela MCA e também porque a partir dele posso inferir 

muitas outras questões, que vão desde o meu lugar de pesquisadora até as ações 

dos playadoreños na tentativa de reversão desse quadro tão ameaçador. Tomando 
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o primeiro ponto, é somente a partir do compartilhamento de referentes comuns que 

sou integrada em um contexto de intimidade, no qual a assunção de 

posicionamentos e de táticas de enfrentamento só são possíveis em virtude da 

constituição de laços de confiança. Entretanto, não se trata apenas de uma relação 

baseada na estreiteza dos laços, ainda que este seja o definidor de toda a 

experiência etnográfica. Nesse circuito violento, alianças que podem reverberar a 

conjuntura nessa fronteira equatoriana são imperiosas. Assim, depois de narrarem 

as circunstâncias da destruição do maquinário, ouvi com alguma frequência que eu 

poderia, enfim, sustentar em minha pesquisa a posição orgulhosamente subversiva 

da Comuna: la gente de Playa de Oro tiene una sangre guerrero. Nesse sentido, 

para os playadoreños, as narrativas que eu poderia produzir após a convivência 

entre eles corroborariam essa luta silenciosa.  

São esses narrativas que me impõem algumas questões, sobretudo 

relacionadas aos compromissos éticos que o antropólogo assume com seus 

interlocutores. Além disso, me pergunto como realizar uma antropologia que seja 

capaz de colaborar nesses embates que defrontamos em campo. Ou, para refazer a 

questão, como - dentro de um campo possível de ação – podemos reinscrever 

sensibilidades éticas (Segato, 2006) para difundir uma contranarrativa que surge às 

margens. Nesse caso, creio que a etnografia deva ser um instrumento para “nos 

interpelar e nos desafiar com as pressuposições do outro a cuja pesquisa se dedica” 

(idem, 2006, p. 224). Se os playadoreños me incluem nesse circuito de estratégias, 

me deixo ser instigada por essa relação.  

Quanto ao segundo aspecto relacionado às estratégias dos playadoreños, 

reitero que a Comuna desconhecia a origem e as finalidades do maquinário. Porém, 

sob a ameaça de instalação de uma mina, nas proximidades do território de Playa 

de Oro, ainda que perante um violento regime repressivo, os playadoreños se 

motivaram a agir. Mesmo que silenciosas e anônimas, as ações dos comuneros de 

Playa de Oro indicavam uma concretude para refrear as ações de mineros. Cabe 

pontuar que o enfrentamento direto nessa circunstância adversa, na qual prevalece 

a lei do sicariato, cuja síntese – em tom de advertência – los mineros no perdonan; 

indica a matiz violenta para a resolução de contratempos e tal defrontação seria 

lesivo para a Comuna. Em contrapartida a essa conjuntura hostil, sob um forte 
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sentido de justiça, o qual conjuga a plena proteção aos organismos-mundo que 

compõem Playa de Oro, o axioma local sugere que hay que hacerlo – o 

enfrentamento, mesmo que o agravo não seja frontal, público e explícito. Dessa 

forma, acrescento que nesse regime discreto de ação está inscrito o vínculo comigo: 

depois de exporem a posição da Comuna frente a MCA, fui incluída em um rol de 

agentes parceiros, cuja expectativa é exatamente evidenciar de forma igualmente 

precavida a situação das comunidades negras dessa parte setentrional do Equador.  

Esse exemplo me foi narrado depois de alguns dias em que já estava em 

campo, em 2011. Antes de ter conhecimento sobre essas ações veladas, pressupus 

– precipitadamente – que os playadoreños, em razão da coação, pactuavam através 

do silêncio. A etnografia e o adensamento das relações me fizeram crer em um 

‘silêncio insubmisso’. Considero que minha inserção nesse desvelamento, protegido 

sob códigos de confiança mútuos, também é mais um elemento nessa esfera de luta 

infrapolítica, visto que dissemino, desde outros meios, a postura da Comuna perante 

o problema da MCA.  

Poderia ainda enfatizar, além desse exemplo, uma série de formas de 

subversão, as quais incluem disfarces linguísticos, códigos rituais e elementos 

mágicos, que não poderiam ser descritos em razão do sigilo requerido em campo. 

Em um circuito de terror, como o que movimenta a MCA, temem os playadoreños 

que qualquer elocução - que não tenha sido minuciosamente mensurada a partir de 

seus potenciais riscos - pode ser perigosa. Assim, mais que estabelecer uma 

confiabilidade com meus interlocutores, cabe cumprir protocolos diligentes locais 

que me situam nessa relação de lealdades. Nem tudo que é silencioso, aprendi, 

pode ser publicizado.  

Não tenho dúvida que são essas lutas cotidianas e sorrateiras que subvertem 

esse quadro. A censura ou silêncios iniciais destinadas a alguém pouco familiar são 

um resguardo: anunciam, ponderadamente, que as regras tácitas do terror não são 

infringidas. O oculto é uma forma de fazer justiça, ainda que em aparência seja uma 

justiça circunspecta.  

*** 
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Em meio à exiguidade de recursos e de ações violentas por parte do Estado 

equatoriano, o que por si só já o dispõe como agente de (re)apropriação colonial, os 

comuneros de Playa de Oro se veem nos entremeios de uma guerra com distintos 

atores e posições. Entretanto, antes de declarar antinomias que polarizariam os 

juízos sobre a atividade minera, os playadoreños revisitam circunstâncias que 

asseveram outros conhecimentos. O que poderíamos supor como um ‘pacto’ com os 

mineros, quando do trabalho para playar o refugo das máquinas, silencioso em 

aparência, não é, em realidade, uma sujeição, mas uma ‘possibilidade insubmissa’, 

que resulta em ações tácitas, mas efetivas. O consenso, como já escrevi, reside em 

rechaçar qualquer risco que comprometa a integridade do território playadoreño, 

bem como dos mundos que ele comporta.  

Recordo que em uma conversa com Doña Neura, ela, um pouco em 

desalento, falava de uma provável visita do presidente Rafael Correa à comunidade 

de Angostura, muito próxima a Playa de Oro. Perguntei o motivo da visita. – É para a 

instalação de uma companhia minera. Como? - Sim, o presidente quer fazer 

concessões aqui, quem sabe não o convidamos para conhecer nossa Comuna? Mas 

essas companhias mineras não poderiam prejudicar a comunidade de Angostura?, 

indago. - Veja bem, acho que eles não usariam tóxicos. Mas sim, de qualquer forma, 

nada ficaria para nós, pueblos do Santiago. É a mesma coisa, não?  

Retomo as considerações do economista peruano José de Echave C., 

quando analisa a situação da minería no Peru sob a perspectiva do enfoque de 

direitos:  

Y de ahí la importancia de pensar en lo que significa realmente el 
desarrollo sostenible y el buen vivir. Y, además, incorporar otro 
componente clave: el enfoque de derechos. ¿Qué significa un 
enfoque de derechos? En un informe elaborado por Oxfam se señala 
que, en primer lugar, el enfoque de derechos significa aceptar que lo 
opuesto a la pobreza no es la riqueza; que lo opuesto a la pobreza es 
el desarrollo. Es decir, el proceso por el cual cada ser humano 
desarrolla sus propias potencialidades y alcanza el bienestar o 
condiciones adecuadas de vida. Utilizar el enfoque de derechos 
implica reconocer que la única forma de superar la pobreza es 
precisamente asegurar que las personas ejerzan plenamente sus 
derechos. El derecho a medios de vida adecuados y que sean 
sostenibles. El derecho a acceder a servicios de educación y de 
salud de calidad. El derecho a ser escuchados, que ha sido un tema 
planteado en la lucha amazónica, el derecho a ser consultados. El 
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derecho a poder influenciar en las decisiones públicas que afectan la 
vida de su comunidad. El derecho a vivir en un medio ambiente 
adecuado que asegure la calidad de vida presente y futura. El 
derecho a la equidad, en particular entre géneros, y también entre 
etnias. (2011, p. 242-243)  

 

Nesse circuito de violência, no qual o silêncio é o discurso autorizado, os 

flagelos narrados são apenas algumas faces dos efeitos da minería, que não se 

encerram na violência per se, mas no agrupamento de agentes que violam uma 

autonomia. Dito de outra forma, há uma série de conhecimentos que emergem 

dessa zona de terror e que são testemunhos eloquentes sobre a injustiça, como 

versa a epígrafe desse capítulo. Talvez, o enfoque de direitos requeridos pela 

comunidade, e sobre o qual Clemente recorrentemente faz menção durante as 

reuniões do cabildo, deva ser prioritário na escuta sobre os envolvidos nessa 

cartografia da irascibilidade.  

Para finalizar essa seção, gostaria de pontuar que o atual circuito da minería 

é associado pelos comuneros a outros grandes ciclos de extração de ouro na região, 

os mesmos que historicamente tentaram impor aos playadoreños regimes de 

sujeição, tais como os que descrevi no capítulo anterior. Não é gratuita, portanto, a 

nomeação de “Playa de Oro”. Quando remontam à história dos agenciamentos 

playadoreños, Don David sempre recorda que todas as tentativas de sujeitá-los 

fracassaram, exatamente porque conseguiram inflingir seus desígnios, mesmo 

diante de circunstâncias violentas, como no período da escravidão. O medo é 

sempre suplantado por esse sangre guerrero.  

Dessa forma, toda essa grande narrativa de saqueios, que inicia tão logo da 

fundação de Playa de Oro, culminará na expulsão dos usurários, vide o canhão 

construído para afugentar o Amo Valdez. Consoante ao que expus previamente, 

reitero que os relatos sobre os grandes ciclos de extração de ouro são relembrados 

sob a insígnia da coragem dos playadoreños ante as investidas coloniais de 

obediência e resignação, além da usurpação dos recursos naturais. Assim sendo, 

ainda que o pueblo tenha como referência para a sua formação a história da busca 

por ouro, Don David refere que, atualmente, há que se lutar contra os mineros tal 

como os ancestrais bravamente o fizeram.  
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El oro lo recogían [...] en las calles, en los barrancos, diz Don David. A história 

do ouro nessa região é premente e a sentença do meu interlocutor não se perdeu no 

passado permeado de companhias, exploradores e mão de obra migrante. Carmen 

Ayoví, uma das mulheres que me recepcionou, ao caminhar comigo por Playa de 

Oro, em meu primeiro dia entre os playadoreños, dizia-me que a Comuna deve 

resguardar sua riqueza e fazer frente às investidas de grupos mineradores. 

Imediatamente, Carmen interrompe a conversa e abaixa-se para recolher o que para 

mim era algo um pouco maior que um grão de areia. Era ouro.  

 

4.6 O território do Mulato Bamba: os reveses do desmatamento  

 

Os flagelos do desmatamento, sentidos em Playa de Oro, não são apenas 

quantificáveis pelos altos índices apontados pelos órgãos de controle. Como já 

referido, a concepção local sobre a conservação do ambiente vai além de um 

discurso preservacionista que acentua as florestas do Equador como grandes 

reservas de armazenamento de carbono. Don David, quando se refere ao bosque 

playadoreño, alerta que é nesse meio, por excelência, que os animais, ou melhor, 

“todos los seres vivientes”, incluindo os humanos, têm as condições necessárias 

para viver. Qualquer desequilíbrio no bosque inevitavelmente afetará o fluxo do todo:  

[el bosque] es protección para nosotros. Porque en el bosque donde 
hay reproducción de los animales, en una parte donde no hay 
bosque no reproducen los animales, ¿cómo?, ¿de adonde? Todos 
los animales corren donde hay bosque. Porque ¿de adonde se 
alimentan?, ¿cómo se alimentan? si usted un día salió... entro por 
este camino encontró un animal “pum” lo mató, mañana de vuelta, 
acabó con todos, entonces ya no hay producción. Y en un bosque 
grande así como tenemos nosotros, vos ves que cada quince días o 
cada mes se mata dos, tres animales, sigue la producción. Entonces 
el bosque es muy importante para la producción de todo ser viviente, 
la flora, la fauna y todos estos espíritus [...].  

O desmatamento, por conseguinte, provoca uma ruptura nessa grande cadeia 

de organismos-mundo e promove um dos grandes conflitos que se aduzem à 

Comuna. Trata-se da invasão do território de Playa de Oro para o corte ilegal de 

madeira. Ainda que o discurso governamental sobre a deflorestación seja justificado 
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sob a perspectiva da pobreza, a qual motivaria as populações para o corte e a venda 

de madeira, o caso de Playa de Oro é emblemático exatamente porque subverte 

essa assertiva. Nesse sentido, não se trata da exploração de madeira exercida pelos 

comuneros, mas por terceiros, muitas vezes motivados por interesses empresariais, 

que invadem as terras comunais, desafiando os limites e a autonomia sobre o 

‘espaço habitado’ dos playadoreños.  

Ancestralmente, diz Don David, as terras de Playa de Oro, assim como seus 

bosques, sempre foram forjadas sob uma perspectiva ecológica que entende todos 

os seres como constituintes e imprescindíveis. Trata-se, como referi, de uma 

cosmovisão integradora. Há, assim, o entendimento de uma concatenação de partes 

integradas e complementares, em um constante fluxo de relações interdependentes. 

Dito de outra forma, a floresta não é um ente separado do homem, não se 

pressupõe uma exterioridade a essa associação, mas um vínculo – 

metonimicamente sugerido como a “vida”. É a vida, inexorável a todos os seres 

viventes, que sustenta esses fluxos. A ruptura dessa vida, seja o corte ilegal da 

madeira, seja a implantação de minas na região, como vimos, provocará uma 

desconformidade irreversível em todo os organismos-mundo de Playa de Oro.  

Essa epistemologia local do estar-no-mundo assevera que é também na 

figura do Mulato Bamba, o rei dos animais, que é enunciada a experiência desses 

vínculos dos organismos-mundo. Conta-me Don David que o Mulato Bamba é uma 

criatura que vive no bosque, refugiado. Tal criatura não poderia se acercar dos 

humanos, pois se trata de uma figura de outra naturaleza, invisível, embora aqueles 

que sabem sua oração sejam capazes de vê-lo. É na floresta, então, que o Mulato 

Bamba encontra proteção e, assim, rege o equilíbrio desses fluxos. Os caçadores 

que matam vários animais além do que são capazes de consumir são duramente 

castigados pelo Mulato Bamba, precisamente porque impedem o desenvolvimento 

de outros animais ao inibir ou romper as cadeias ecológicas:  

Mulato Bamba... que es el rey de los animales. Él [...] y nos contaba 
un señor, un pariente mío, que se llamaba Gregorio Medina del 
Onzole, y él con el hermano siempre salían a cacería y cuando se 
metían a la manada de [...] mataban ocho, diez, doce, hasta quince, 
era demasiado. Y una vez, me contaba, que en las bandas de allá 
del Onzole encontraron una manada de [...] y él ya había matado seis 
y el hermano había matado cuatro, eran diez y ellos querían seguir 
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matando. Y cuando lo vieron a un hombre que jalaba unas [...] y 
hacia unos lazos para cogerlos a ellos, y que dijo “¡maten lo que van 
a ocupar, no maten lo que no van a ocupar, ni tampoco me hieran 
mis animales que son míos!”. Casi los mata. Salieron... Ellos salieron 
de corrida, donde que ellos ya cuando iban a cacería, “pum”, “pum”, 
cada uno mataba sus dos, ya no seguían más. Porque ese el Mulato 
Bamba, según me contó el, cuando un [...] una tatabra, llegaba 
herido, ahí es que se ponía bravo. Porque ya lo mandaban herido 
tenía que curar ese animal. Y él llega a la banda de un carrá, hay un 
árbol que se llama carrá, y ahí es que lo golpea y “prrum”, “prrum”, le 
patea la bamba de palo y ahí él lo recoge. Ahí lo recoge él, y ahí los 
cuenta. Él sabe contar... no sabe contar como contamos nosotros, 
mire la diferencia del ser humano con todos estos bichos, él solo 
cuenta “huno, huno, huno, huno, huno, huno, huno, huno, huno, 
huno” porque no sabe cuántos van. El contar de él es así.  

 

O Mulato Bamba, pondera Don David, não proíbe a atividade de caça, mas 

alerta que o bosque e os animais que aí vivem devem ser resguardados; assim, o 

aproveitamento daquilo que o bosque provê deve ser limitado pelo fator 

subsistência, de modo a rechaçar a exploração massiva, que excede esse princípio. 

As árvores do bosque, dessa forma, são como fortes de proteção para os animais. 

Isto posto, a observação que faço sobre o Mulato Bamba é muito semelhante à 

analogia que Ingold (2012) realiza sobre os dragões ou Pássaros-Trovão. O Mulato 

Bamba não poderia facilmente ser cartografado, ou ainda, categorizado, caso 

optássemos pelos cânones da ciência moderna. Mas essa criatura não pode ser 

desconsiderada, porque no quadro normativo da ecologia de Playa de Oro é a 

atuação do Mulato Bamba que regula, modera e controla a exploração dos recursos 

da floresta. Antes de dispositivos juridicamente firmados ou do acompanhamento de 

instituições responsáveis pelo monitoramento do manejo de bosques, é a presença 

do Mulato Bamba que é sentida, pois orienta os playadoreños na gestão das 

florestas e, portanto, no equilíbrio dos organismos-mundo.  

Pergunto a Don David, então, se o Mulato Bamba não poderia ajudá-los na 

conservação da floresta ao impedir a entrada de forasteiros que intencionam 

espoliar madeira, a morada dos animais. Mas meu interlocutor é categórico ao 

afirmar que a luta é de todos e que o Mulato Bamba apenas ensina aos 

playadoreños que hay que tener y hay que ocupar lo que usted necesita, lo que no 

necesita, no, no puede ocupar lo que no necesita, pois a responsabilidade de gerir o 
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espaço habitado é de todos os organismos-mundo. Diante disso, Don David sugere, 

muito semelhante às proposições de Ingold, que não há uma exterioridade, mas 

uma ‘sinergia’ que inclui esforços dos playadoreños e das criaturas que, antes de 

serem ‘entidades discretas, são linhas de transformação’ (Ingold, 2012, p. 25).  

 

4.6.1 Projeto Socio Bosque e o reconhecimento do território  

 

Como parte dos esforços e estratégias na contenção dessa economia do 

terror que é a espoliação da madeira dos bosques primários, os playadoreños 

realizaram uma Assembleia Geral que deliberou pela assinatura do convênio entre a 

Comuna Playa de Oro e o projeto Socio Bosque.  

Em minha estadia de outubro/novembro de 2011, participei de uma reunião 

da Fundación Altrópico com a comunidade de Playa de Oro. Trata-se de uma 

organização não-governamental responsável pelo monitoramento da aplicação dos 

recursos do programa Socio Bosque, desenvolvido pelo Ministério do Ambiente do 

Equador, cujo objetivo é reduzir as taxas de desmatamento da região pela metade89, 

meta prevista no Plan Nacional de Desarrollo do governo equatoriano. O benefício 

cedido à Comuna só foi possível porque o projeto prioriza áreas com altos índices de 

desmatamento, como a Província de Esmeraldas; mas também pela primazia na 

proteção das reservas verdes do país, que é o caso da Cotacachi-Cayapas, a qual é 

limítrofe ao território de Playa de Oro. O funcionamento é esquematizado no 

fluxograma abaixo:  

																																																								
89 Dados do Ministério do Ambiente do Equador apontam que pelo menos 200.000 hectares 

de florestas são desmatados a cada ano no país.  
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Imagem 35: Fluxograma do funcionamento dos recursos do Projeto Socio Bosque. 
Disponível em: www.sociobosque.ambiente.gob.ec 

 

A reunião de 2011, realizada na Casa Comunal, tinha como pauta a 

discussão do Plan de Inversión - Comuna Playa de Oro, relativo a setembro de 2011 

a setembro de 2012, o qual definiria a aplicação dos recursos recebidos. O governo 

cedeu um montante que totalizava $55.244,50. Tal plano de despesas é elaborado 

pelos próprios beneficiários do projeto Socio Bosque e deve indicar como os 

recursos serão empregados. Durante a reunião, portanto, as sugestões foram as 

descritas no quadro abaixo:  

Línea Presupuestaria Actividades Observación 

1. Conservación Guarda-bosque $20 diarios 

Limpieza de los senderos 4 personas - 
$4.800 

2. Desarrollo Social y Cultural  Educación – Pago Profesor  $4.500 
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 Fondo de emergencia  $3.000 

Seguro Campesino  

Apoyo a las mujeres Talleres de costura 

Fiesta Comunal  

Apoyo 3º edad  

3. Desarrollo económico e y 
productivo 

Compra de alevinos y 
balanceado 

 

Apoyo a la agricultura $18.000 

Turismo $1.000 

4. Fortalecimiento Organizativo Alimentación en las asambleas  

Gastos administrativos 

Tabela traçada em Diário de Campo – 27/10/2011, por ocasião da Assembleia Comunal 
junto a Fundación Altrópico. 

 

O quadro aponta as demandas de Playa de Oro para a gestão dos recursos 

recebidos. Parte dessa quantia, indicada no número 1 da tabela acima, é para a 

limpeza dos limites da Comuna e para a contratação de um guarda-bosque. A 

reunião, embora também deliberasse sobre as outras rubricas, ficou restrita ao 

intenso debate sobre a necessidade de investimentos para evitar a exploração da 

madeira. Em princípio, o que as mulheres e homens defenderam na Assembleia era 

a prevalência da sinalização das fronteiras da Comuna Playa de Oro. Diziam: - 

temos que deixar muito claro onde começa o nosso pueblo. As fronteiras estão sujas 

e não há uma marcação nítida dos limites da Comuna. A preocupação com a 

manutenção dos sinais fronteiriços visava evitar que madeireiros adentrassem o 

território: tratava-se da imposição de barreiras físicas com vistas a conter as 

investidas de tais agentes.  
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Os debates, então, se concentravam na dimensão de salvaguarda do 

território. O guarda-bosque, requerido pela Comuna, se justificava na medida em 

que Playa de Oro possui apenas um vigilante da floresta, mas vinculado à Reserva 

Ecológica Cotacachi-Cayapas, o que é insuficiente para fiscalizar os mais de 

10.000ha pertencentes à Comuna. A deliberação nessa noite de Assembleia 

Comunal residiu na contratação de mais um guarda-bosque, um playadoreño, que 

atuaria como o guardião das florestas. Porém, a inquietação dos que estavam 

reunidos ia além: tratava-se da concessão quanto ao uso ou não de armas de fogo. 

Alguém exclamou que, caso o vigilante fosse colocado na selva, sem o porte de 

nenhuma arma que o protegesse, estaria fadado ao extermínio. Oye, eses hombres 

son malísimos, como haremos pues?  

Os mediadores do Altrópico tentavam abordar a questão de outra forma. A 

responsabilidade do guarda-bosque, portanto, seria apenas observar, mas não agir. 

Caso o vigia notasse alguma movimentação obscura na floresta, deveria 

imediatamente comunicar aos responsáveis pela Comuna, o cabildo e o presidente 

da Junta Parroquial, para que estes tomassem as providências legais. 

Simultaneamente ao trabalho de vigilância da floresta, a Comuna haveria de 

providenciar a limpeza das fronteiras. Porém, mais que limpar, os playadoreños 

requisitavam a instalação de uma placa que contivesse a indicação ÁREA DE 

CONSERVACIÓN - PLAYA DE ORO.  

A sinalização, conforme sugeriram, era para alertar que ali não se explora 

madeira, logo, que a Comuna não é conivente com a atividade ilegal de extração 

massiva, prática comum nas comunidades que integram o complexo Santiago-

Cayapas, segundo os playadoreños. Ou seja, eles objetivavam demarcar o território 

e anunciar, via sinalização, que ali existem princípios de salvaguarda dos bosques e 

dos mundos que aí estão contidos. Na reunião, porém, admitiam que a placa não 

interditaria as fronteiras, tampouco intimidaria alguma ação não-autorizada, mas 

apenas alarmaria a condição de ilicitude do corte de madeira nessa área. Enquanto 

discutiam a posição da placa, que seria colocada nos pontos mais ‘críticos’, 

especialmente no limite próximo aos chachis, nacionalidade indígena situada a 

noroeste da Comuna, já se organizavam para percorrer tais fronteiras, los senderos, 

e avaliar possíveis espoliações.  
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A necessidade de percorrer a totalidade da área da Comuna, para além de 

fazer a limpeza nos senderos, residia na importância de ocupar e reconhecer o 

território de Playa de Oro. A discussão dos comuneros, portanto, versava sobre a 

imprescindibilidade de mapear a região, conhecer o bosque e, assim, constatar 

quando algo não estivesse em conformidade com os parâmetros locais de 

conservação. Durante a assembleia, reforçavam que percorreriam toda a extensão 

do território, cuja empreitada levaria dias, pois retornariam ao centro do pueblo ao 

final de cada jornada.  

O ato de percorrer o território, tal como os playadoreños sugeriam na reunião, 

se refere à atenção e à diligência com o espaço habitado, além de promover o 

engajamento do próprio corpo na tarefa do reconhecimento territorial, estabelecendo 

canais comunicativos com o mundo. Creio que tal perspectiva se associa ao que 

Ingold (1994, p. 332) propugna:  

[a perspectiva do habitar] situa o sujeito que percebe, desde o início, 
em um engajamento ativo com o ambiente, de modo que a 
percepção é uma conquista não apenas da mente, trabalhando sobre 
o registro do sentido, mas de todo o corpo da pessoa, como um 
centro de ação indiviso e consciente - na prática de habitar o mundo. 
Forma e significado, nesta perspectiva, não são impostos pela mente 
sobre o mundo, mas surgem nos contextos situacionais de atividades 
humanas de habitar. [...] O corpo está ativo, é intencional muito mais 
que instrumental, não é apenas usado pelo sujeito cultural, mas sim 
constitui a presença do sujeito como um ser-no-mundo.  

 

Esse deslocamento sobre o território, ou melhor, na paisagem – nos termos 

de Ingold, reforça o engajamento do ser-no-mundo. A salvaguarda dos bosques, 

assim, está implicada no corpo. Com uma perspectiva semelhante à de Ingold, 

Nancy Munn (2007), em sua pesquisa entre os aborígenes australianos, corrobora a 

proposição de um espaço corporificado ao discutir que o indivíduo “faz” o espaço ao 

se mover sobre ele, pois o espaço também está contido nas práticas corporais, na 

medida em que o corpo estabelece fronteiras. É a partir desse entendimento de um 

corpo engajado, local por excelência para a materialização de uma experiência, que 

Munn discorre sobre as fronteiras, a partir da noção de “corpo perceptivo”, que é o 

“centro” referencial no qual marcos são instituídos:  



	
	
	

263	

As fronteiras são aqui entendidas a partir de seus sentidos práticos, 
como o movimento do corpo. Pessoas-em-ação não somente 
produzem fronteiras e experiências fronteiriças, mas parafraseando 
uma idéia de Simmel, elas próprias são fronteiras. (Munn, 2007, p. 
95) 

  

São os corpos-em-ação que viabilizam a salvaguarda dos bosques primários. 

O requerido durante a Assembleia, que era a sinalização por meio das placas, 

conformava um idioma proibitivo; mas tal proibição só se efetivaria com o 

deslocamento dos corpos sobre o território de Playa de Oro. O interdito para a 

extração massiva de madeira é anunciado desde a ação (e demarcação) desses 

corpos sobre a paisagem. Os próprios playadoreños são fronteiras e fazem frente à 

intimidação dos madeireiros.  

Durante a reunião com a Fundação Altrópico, ficou evidente que a proposta 

dos comuneros é, em lugar de uma exploração massiva da madeira, gerir o espaço 

habitado nos termos do Mulato Bamba, qual seja, ‘ocupar apenas o que se 

necessita’. Don Romer, construtor naval da Comuna, quando escavava um tronco de 

árvore para transformá-lo em barco, ensinava que a madeira deve ser usada com 

parcimônia, apenas quando necessário, pois tal matéria-prima e, por conseguinte, os 

bosques de onde provém, são a morada dos bichos – essenciais na cadeia 

ecológica de Playa de Oro. Disso decorre a emergência do pensamento enunciado 

por Don David, que versa sobre a preocupação com o futuro dos comuneros: tal 

narrativa se ocupa de pensar essa gestão ambiental não apenas no presente, mas 

para o futuro, resultado da preocupação de hacer su propia historia:  

A nosotros no nos ha gustado explotar la madera, a nosotros no nos 
ha gustado explotar las minas, [...] aquí abajo en el estero de 
Cogería, ellos mantienen unas pocas hectáreas que trabajaban con 
una compañía minera, pero ya no, ya no queremos trabajar más, ya 
no queremos dañar más las tierras. Porque dañamos nosotros las 
tierras ¿y la nueva generación? Más pobres que nosotros, ¿y a 
dónde van a pararse? Entonces hay que de todas maneras hay que 
conservar para la [...] juventud, para los nietos y los nietos. A mí no 
me ha gustado, yo soy uno de los primeros refractarios, que a mí no 
me ha gustado ni la compañía maderera, ni la minera, a mí no me ha 
gustado, a mí me ha gustado la conservación. Ahora ya la gente nos 
dedicamos a la siembra de cacao, que eso también nos trae 
bienestar hasta para ahora... y también para la juventud.  
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Ainda, quando iniciei esse capítulo reconhecendo que madeireiros e mineros 

promoviam um encerramento ou uma circunscrição do território playadoreño, 

reduzindo-o a partir de pressões violentas exercidas sobre os comuneros, devo 

reconhecer que se trata tão somente de um ‘intento’, de assédios que são 

respondidos com ações agentivas tais como as que descrevi aqui, entre elas a 

imposição do próprio corpo na demarcação de fronteiras, do rompimento com a 

Comuna Santiago-Cayapas e dos denúncias silenciosas, mas efetivas, o que lhes 

assegura uma autonomia decisória e de gestão sobre o seu espaço habitado. Além 

disso, sub-repticiamente, o que os playadoreños reivindicam é, nas palavras de Don 

David, hacer su propia historia, o que incide também sobre a exigência quanto ao 

cumprimento dos direitos que atualmente lhes são assegurados. É nesse circuito 

com diversos agentes que a Comuna empreende a inversão dessa economia do 

terror instalada na região esmeraldeña.  

 

Imagens 36 e 37: Don Romer, durante a construção do barco, com madeira proveniente dos 
bosques de Playa de Oro. 

 

***  
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São muitos os agenciamentos diligenciados pelos playadoreños para inverter 

esse quadro de terror. A minería a céu aberto e a exploração não autorizada de 

madeira ameaçam a autonomia de Playa de Oro, além de comprometer toda essa 

vida que está, inextricavelmente, interligada. Corroboro, então, com a proposição de 

Arturo Escobar que são as ações das comunidades as que constroem a democracia 

e a ‘sustentabilidade’. Mas esse entendimento não se baseia no que Wade (2004, p. 

253) nomeou de uma “raiz do nobre selvagem”, uma vez que há discursos que 

sustentam a noção de uma “sabedoria ecológica”, amparada no pressuposto de que 

tais grupos estão geograficamente isolados e que são parte da natureza, logo, são 

‘primitivos’ e, em razão de estarem apartados da ‘modernidade’, seriam os 

guardiões, por excelência, do meio ambiente.  

Restrepo (1996), também, referiu que categorias como diversidade e 

natureza, nos termos utilizados por ambientalistas, não têm qualquer relação com os 

conceitos operados pelas comunidades negras da Colômbia, uma vez que essas 

comunidades, apesar de terem uma profunda ligação da pessoa com o meio 

ambiente, não desenvolvem uma ‘harmonia’ com o meio, tampouco buscam 

preservá-lo, uma vez que existe o entendimento que os ‘recursos’ podem ser 

explorados, porquanto o esgotamento é uma ideia insensata. Tais críticas procedem 

apenas na medida em que romantizamos essas ações locais sob os nossos 

parâmetros. Entretanto, o que objetivei destacar é o que move os playadoreños na 

luta contra mineros e madeireiros. Não tenho dúvidas que se trata do princípio de 

hacer su propia historia, de inscrever uma contranarrativa que lhes garanta 

autonomia sobre o território e a manutenção de mundos interligados, ou seja, a luta 

para que a política do lugar playadoreño seja considerada.  

Por fim, seguindo o preceito local que apregoa que tudo que está em 

movimento tem vida, creio, então, que os playadoreños têm muita vida, porque há o 

movimento incessante em busca dessa autonomia e do reconhecimento dessa 

política do lugar. E toda essa coragem para perseguir tais intentos, sim, é fascinante.  
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Notas Finais  

"Adiós María, adiós José, adiós Mercedes  
cuándo te veré?  

Adiós María, adiós José, adiós Mercedes  
cuándo te veré?  

Versos de um arrullo, entoado por Carmem Arroyo  
 

Esta tese inicia com uma inquietação sobre as motivações para a realização 

de uma pesquisa em outro país. Quando Walsh (2009, p. 124) argumentou sobre 

uma doble subalternización a qual os afroequatorianos são submetidos, creio que 

isso me alertou sobre as circunstâncias que fazem com que os afrodescendentes do 

Equador, apesar da sua presença significativa, permaneçam fora das construções e 

imaginários do andino e da nação: “suas histórias, iniciativas e pensamento têm sido 

negados e silenciados”, escreveria Walsh (2009, p. 124, tradução nossa). De fato, 

esta tese é resultado dessa lacuna e, por isso, tencionei refletir sobre o que nomeei 

de ‘políticas do lugar’, partindo de aspectos sociocosmológicos e das ações 

empreendidas pelos playadoreños em busca de autonomia.  

Desse objetivo, agora no final do percurso, farei algumas considerações. 

Primeiro, a minha atenção voltada ao ‘lugar’. Além das indicações de Escobar (2010) 

para considerar as expressões locais como ações potentes e transformadoras, o 

território-região de Playa de Oro, que se situa em uma zona que sempre foi alvo de 

perfunctórias descrições, as quais produziram efeitos de verdade, com frequência 
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baseadas em aspectos físicos, não contemplavam os procedimentos agentivos dos 

próprios playadoreños que buscam fazer sua própria história, como falou Don David.  

Assim, acredito que a minha experiência etnográfica entre os playadoreños 

permite argumentar em favor dessas diversas ações que, além de enunciarem os 

modos com que eles se relacionam com o entorno e com os diversos organismos- 

mundo, ressoam como o território é gestado. Escobar (2013, p. 40) em recente 

artigo, escreveu sobre três processos que se entrelaçam quando do direito de 

indígenas, afrodescendentes e camponeses ao território:  

Proponemos que los derechos de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes, y campesinos a sus territorios puede ser vistos en 
términos de tres procesos entrelazados: ocupaciones, 
perseverancias, y transiciones. Aunque la ‘ocupación’ de territorios 
colectivos usualmente involucra aspectos armados, territoriales, 
tecnológicos, culturales, y ecológicos, su dimensión más importante 
es la ontológica. Las ‘perseverancias’, de igual manera, involucran 
resistencias, oposición, defensa, y afirmación, aunque con frecuencia 
pueden ser descritas de forma más radical como ontológicas. En este 
marco, lo que ‘ocupa’ es el proyecto moderno de Un Mundo que 
busca convertir a los muchos mundos existentes en uno solo; lo que 
persevera es la afirmación de una multiplicidad de mundos. Al 
interrumpir el proyecto globalizador neoliberal de construir Un Mundo, 
muchas comunidades indígenas, afrodescendientes, y campesinas, 
como hemos intentado demostrar, pueden ser vistas como 
efectuando luchas ontológicas. Dichas luchas pueden ser 
interpretadas como contribuciones importantes a las transiciones 
ecológicas y culturales hacia el pluriverso.  

 

Reitero as sentenças de Arturo Escobar porque também acredito que a luta 

dos playadoreños se apoia na afirmação de uma multiplicidade de mundos. Neste 

ponto, quero destacar o segundo aspecto do meu objetivo: a ênfase na autonomia, 

tal como entendem os comuneros de Playa de Oro. Considero que a luta por essa 

autonomia, reiteradamente posta em todas as interlocuções, é uma luta por mundos 

possíveis. Corroboro, então, a proposição de Escobar de que se tratam de lutas 

ontológicas.  

Quando, durante as reuniões comunais, os lideres evocam os artigos da 

Constituição de 2008, especialmente o artigo 57, ponderam que ali não está 

enfatizada a perspectiva afro. Essa perspectiva, que também poderia nomear de 
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diferença afro, tal como Walsh (2009) denominou, não contemplaria o que os 

playadoreños entendem como autonomia, que é a plena soberania ante as decisões 

sobre o território – sinonímia de liberdade. Autonomia, portanto, para os 

playadoreños, é a liberdade irrestrita.  

Ao longo dos quatro capítulos que compõem esta tese, busquei ressaltar 

esses dois aspectos: o lugar e a autonomia. No capítulo 1 parti dessa ‘topografia 

moral’ para me situar e situar o leitor nesse universo, ao mesmo tempo em que 

também rechaçava essas descrições e me voltava para lugar playadoreño e suas 

regras de acesso, parte do que chamei de protocolos diligentes. Foram esses 

desvelos com o território que garantiram aos playadoreños o domínio sobre o 

território ancestral. De fato, é neste capítulo que já aceno para essa organização 

comunitária que é permeada por princípios do lugar e por um vigoroso pensamento 

fronteiriço.  

Na sequência, como parte desse pensamento fronteiriço, no capítulo 2, 

assinalei sobre duas esferas da vida playadoreña – o bosque (a floresta) e o Río. O 

intento era não me encarcerar na descrição dos aspectos biofísicos desses espaços, 

mas considerar os diversos domínios que se amalgamam, que resultam na 

multiplicidade de mundos que compõem Playa de Oro; além do realce aos modelos 

locais da natureza. De fato, visava a compreensão desses modos de habitar o 

mundo, em seus múltiplos aspectos. Busquei o ‘movimento’ da vida playadoreña, 

por fim.  

Desses movimentos incessantes, os agenciamentos locais em busca da 

autonomia são diversos e têm longa duração. Provêm dos embates pela 

manumisión, pela liberdade e pela manutenção do território, cujos enfrentamentos 

se deram de formas variadas, seja pela imposição da força, discurso ou de recursos 

mágicos. O que decorre de todos esses movimentos é a negação absoluta de 

qualquer vestígio de submissão. Se há algum consenso que une os playadoreños 

em contendas é a luta pela autonomia.  

É partindo desse princípio que os conflitos coetâneos são enfrentados pelos 

comuneros. Frear a violenta cadeia da minería a céu aberto e a extração de madeira 

dos bosques primários é o objetivo dos playadoreños, luta aferrada para garantir que 
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o território e seus mundos amalgamados não sejam, mais uma vez, usurpados. Não 

se trata de salvaguardar o meio ambiente, mas de salvaguardar mundos, cujas 

ações são reverberadas desde a gramática do lugar, não de orientações alheias à 

vida playadoreña.  

Esta tese procurou dar conta dessa multiplicidade de mundos que permeiam 

Playa de Oro, considerando sempre o protagonismo dos descendentes dos 

guerreiros ancestrais nas lutas travadas ante diversos antagonismos. Reconheço, 

porém, que há uma infinidade de tramas da vida que enchem a Comuna daquilo que 

Escobar (2013, p. 40) denominou como “territorios de vida, alegría, esperanza y 

libertad”, que certamente não alcancei. Todavia, sem dúvida, o nascimento de 

Vitória, exemplo tão particular desses movimentos incessantes de vida, foi a parte 

mais importante e esperançosa desses agenciamentos que tentei descrever. Esse 

início de vida foi, consideravelmente, a máxima lição de que os playadoreños jamais 

se sujeitarão às adversidades. Há muita vida em Playa de Oro.  

 

Imagem 38: A pequena Vitória, junto ao seu pai, Domingos, em 20 
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Playa de Oro, donde empeza la lucha  

Yo vengo de Playa de Oro, de una comunidad bien alejada de la 
Provincia de Esmeraldas. Aproximadamente con 15 horas de viaje 
hasta Quito. En otras palabras quiero agradecerles a los compañeros 
y compañeras responsables de este ato que han hecho con su 
presencia, para que nosotros estemos acá en Brasil. Por primera vez 
estoy acá en Brasil y me siento muy contento. En segundo instante 
quiero contarles un poco lo que es la historia de mi comunidad y 
después lo que es el conflicto territorial. Nosotros vivimos de Quito a 
15 horas, a mi comunidad Playa de Oro. Una linda comunidad que 
algunos deben conocer, otros no. Mi comunidad tiene asentamiento 
por más de 400 años viviendo ahí en la misma. Así, yo siento 
conservada. Mi comunidad fue parroquia y a la actual es comuna, la 
parroquia llama Luis Vargas Torres. Y la comuna es recinto Playa de 
Oro. Esta comunidad comenzó la lucha por territorio hace 20 años 
atrás. Lo logro hace 15 años atrás, lo logro la titulación de ser 
comuna con territorio de 10.400,86 hectáreas de territorio virgen. La 
lucha se comienzo intensamente. En esta vida nada es gratis, todo 
cuesta. Si es posible hasta la vida de nuestros humanos. Nosotros 
pertenecíamos a comuna Rio Santiago-Cayapas, en este entonces. 
Esta comuna contaba con 75 mil hectáreas de terreno, la cual 
nosotros intentamos abrirnos de esta comuna porque existía la 
corrupción, como era la minería ilegal y a la de madera, y como 
ustedes conocen, hoy en día, están los terratenientes, los duros de la 
plata que van a invadir nuestros territorio. Nosotros comenzamos 
buscando personas que nos invitaron, nos asesoraran. Y la cual 
conseguimos una persona en Esmeralda que es conocido como Juan 
Garcia, un escritor que algunos han oído nombrar. Y el nos asesoro 
en muchas oportunidades y comenzamos a viajar de Esmeralda a 
Quito, así comenzó la lucha. Lo de la comuna Rio Santiago no 
querían que no nos delimitaran porque era el territorio más 
importante que había dentro de estas 75 mil hectáreas. Pero 
nosotros pensando en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, 
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empezamos la lucha. Y la lucha alcanzamos con un objetivo de tener 
este territorio y hoy en día es una comunidad dichosa que cuenta con 
este territorio proprio. Un territorio que aproximadamente teníamos 
7.200 hectáreas bajo conservación, que es un calculo del Programa 
SocioBosque. Entonces nos metemos ahí para poder conservar 
nuestro territorio mejor. Y tenemos la agricultura. Dentro de este 
territorio, para nosotros es importante porque hacemos turismo 
comunitario. Desde el turismo comunitario, nos hemos nutrido de 
mucho conocimiento para nosotros poder seguir manteniendo este 
territorio. Nosotros, en nuestra comunidad, la comunidad Playa de 
Oro cuenta con 400 habitantes, de la cual somos 300 comuneros, los 
mayores de edad de 17 en adelante que pueden hacer la lista de ser 
comunero. Nosotros en la comunidad tuvimos amenazas de 
invasiones antes de ser comuna. Frecuentemente, nosotros 
patrullábamos todos nuestros límites, porque sabíamos antes de ser 
comuna. Y cada 8 días teníamos invasiones. Y enfrentábamos 
grandes grupos armados y les sacábamos del territorio. Luego de ser 
comuna, fue aún mas peor, porque teníamos a cada 8 días 
invasiones. E ya que teniendo un titulo de tierra y era cuando más 
invasiones teníamos. Nosotros formamos un grupo de guarda 
bosque comunitario de 5 personas. Eran 5 personas que se 
encargaban de vigilar cada 8 días el territorio y ellos nos pasaban 
informaciones si topaban con personas adentro de nuestro territorio. 
Cuando habían personas adentro de nuestro territorio, yo como 
presidente de la comuna convocaba a toda mi comunidad y hacia 
una asamblea general y ahí se tomaban las decisiones de que es 
que íbamos hacer. Y comenzaba la lucha. Salíamos al campo 
hombres, mujeres y niños a enfrentar los grupos armados que habían 
adentro. Gracias a Dios no hubo ninguna desgracia, pero si, tenemos 
nuestro territorio. Luego cuando pasaban por nuestro territorio, 
porque es un rio. No abordaban nuestra comunidad, se pasaban rio 
arriba queriendo invadir nuestro territorio. Nosotros, como en la 
comunidad hay motores también, nos embarcábamos en los motores 
y les alcanzábamos a cuesta de cualquier cosa. Y los deteníamos. El 
caso mas preciso, dentro de nuestra comunidad manteníamos el 
reglamento interno que nos costo 8 días en elaboración. Luego de 
esto lo mandamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería que es en 
la Pronvincia de Esmeraldas para que puedan aprobar. Luego 
creamos otra ley para los invasores que de pronto ustedes se van a 
reír, pero es la grand verdad, la única alternativa que nos tocó para 
que no invadan nuestro territorio, hicimos una cruz en medio al 
pueblo y a cada invasor que cogíamos, la gente gritaba llévenlo a la 
cruz. Y cuando decían llévenlo a la cruz, los invasores nos 
preguntaban que cosa es la cruz, que nos van hacer. Y los llevamos 
a la cruz y los amarrábamos los pies y manos. Y les dábamos látigo. 
Esta es una forma de que ahora, el fue llevado a la cruz, le ha 
contado a sus amigos y nunca más vuelven los terratenientes a 
invadir nuestro territorio porque tienen mucho miedo de la cruz. Pero 
igual siguen las amenazas de las madereras y de las oreras, que es 
el caso mas complicado que están surgiendo en las comunidades. 
Siendo legales, teniendo un titulo, somos atentados por estas 
instituciones de madera y minera. Pero gracias a Dios, que mi 
comunidad tiene una buena organización, que es la comuna y que 
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esta bien respaldada y con esto logramos resguardar estos territorios 
ancestralmente. Nosotros, en nuestra comunidad, ha sido una 
comunidad que vivió durante 400 años de asentamiento ahí y les voy 
a contar porque fue Playa de Oro. Cuando se fundó esta comunidad 
ahí, los antepasados salían a cazar de esta comunidad a otras 
comunidades, y tres personas, tres mayores de edad, que pasaran 
por ahí toparon pepitas de oro en este territorio. Luego de esto 
regresaran a su comunidad que bien vivían y dijeron vamos a tal 
parte que hay mucho oro. Cuando vinieron a vivir ahí le pusieron el 
nombre Playa de Oro. Y este nombre es que cuenta hoy día en la 
actualidad como Playa de Oro. Que muchos creen que, es decir, que 
tanto ahora ahorita ya no se encuentra como estaba antes de apañar 
pepitas, pero igual es una zona de mucho oro. Y es una comuna que 
esta evaluada, en lo que es madera, por US$ 25 millones. Y en el 
problema de oro está evaluada en US$150 millones. Evaluada. Es 
una comuna muy rica y potencialmente. Y a nivel de Colombia, la 
mismas especies que se encuentran en Colombia, se encuentran 
Playa de Oro. Y con mas posibilidad para que el turista pueda ver 
que en Colombia, porque son los senderos muy cerca, muy 
accesible. Entonces es una comunidad bien importante. Y donde 
nosotros hacemos respectar nuestra comunidad de cualquier 
persona que vaya a nuestra comunidad la hacemos respetar. Porque 
es el derecho ancestralmente y con vía jurídica de cumplir las 
normas y hacerlas cumplir.  

[...]  

 

 É assim que Clemente Ayoví começa a sua fala no Colóquio Internacional de 

Quilombolas, Palenqueros, Cimarrones, Cumbes, Saramaka, Boni, Djuka e 

Garífunas, realizado em São Luis – Maranhão, em novembro de 2013, por ocasião 

da XXX Semana da Consciência Negra, organizado pelo Centro de Cultura Negra do 

Maranhão (CCN-MA), com apoio do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia 

(PNCSA)90. Era a primeira vez que Clemente saía do Equador para falar sobre Playa 

de Oro. Era a primeira vez que ele se encontrava com outros líderes negros de toda 

a América Latina para debater, principalmente, sobre os conflitos que incidem sobre 

os territórios ancestrais. Era a primeira vez que ele fazia meu caminho inverso. 

Foram quase cinco dias em que tive a sorte de ouvir Clemente e todos os seus 

ensinamentos, dessa vez, em minha cidade natal.  

																																																								
90 A viagem ao Brasil de Clemente e de Jimena Ayovi, liderança da comunidade de Timbiré, 

que integra o complexo Santiago-Cayapas, foi oportunizada pelo professor Alfredo Wagner, 
coordenador do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Foi através desse contato que os dois 
puderam participar desse encontro, o qual terá outra edição em 2015, possivelmente no México.  
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 Antes de seguir com os comentários sobre esse encontro e sobre a fala do 

cabildo de Playa de Oro (acima transcrita), quero sublinhar o que ponderei depois de 

aportar em São Luís e de receber Clemente, que fora meu anfitrião em Playa de Oro 

por tantas vezes.  

 Durante a viagem, enquanto tentava esquecer que estava em um avião, lia 

uma entrevista do antropólogo Roy Wagner91 na qual a tônica era o que ele nomeia 

de "antropologia reversa". Grosso modo, diz o antropólogo, as nossas ingênuas 

assunções de sermos - nós - os pesquisadores (quando, na verdade, somos xamãs, 

ocupando lugares-limite) são irreais porque, de fato, "não estamos fazendo 

perguntas a eles; eles é que estão nos fazendo perguntas". De fato, no momento em 

que recebi meus amigos de Playa de Oro no aeroporto da cidade em que nasci, 

afora o coração batendo forte (não por acaso, minha pesquisa foi constantemente 

atravessada por afetos), me foi imediatamente requisitado: ensinar a dançar reggae, 

já que (supostamente!) aprendi a dançar reggaetón no Equador; e ensinar a falar 

português, já que foi entre eles que aprendi a balbuciar esse espanhol da costa do 

Pacífico.  

 Após ouvir esses pedidos, pensei: todas as vezes em que subi e desci a 

cordilheira equatoriana, rumo à costa, nunca imaginei essa reversibilidade de 

posições - esse plano inventivo da vida. E, talvez discordando de Wagner, não há 

nenhuma teoria que alcance esse vivido, essa experiência à flor da pele - nem 

mesmo a antropologia reversa que preconiza esses deslocamentos - infelizmente - 

pouco usuais. Assim, a única coisa que ressoava, desse bonito encontro e da 

entrevista que li, é a frase de Roy Wagner: "não consigo pensar em nada que 

pudesse ter me preparado para isso". Era exatamente dia 20 de novembro de 2013, 

dia da consciência negra, e estávamos juntos em São Luís. Dessa vez, era o meu 

mundo que apresentava para eles (um mundo que eu também, depois de quase dez 

anos em Porto Alegre, estava redescobrindo).  

																																																								
91 “O Apache era o meu reverso”. Entrevista com Roy Wagner. Realizada por Florencia 

Ferrari, Iracema Dulley, Jamille Pinheiro, Luísa Valentini, Renato Sztutman e Stelio Marras em São 
Paulo, 17 de agosto de 2011.  
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 Aparte dessa reversibilidade de posições, pude ouvir Clemente falar para um 

amplo público a respeito de Playa de Oro. Toda sua narrativa era surpreendente, 

principalmente porque havia um esforço para que a audiência brasileira (e latino- 

americana) entendesse a especificidade da Comuna. Depois de anos pesquisando 

entre os playadoreños e aprendendo sobre o caráter aguerrido dos comuneros, bem 

como a rejeição ante qualquer sujeição, devo confessar, eu estava admirada com a 

história narrada por Clemente a respeito da cruz, a qual assusta os que desejam se 

apossar das terras playadoreñas, porque os invasores sabem que serão presos e 

apanharão até declinarem do propósito. Eu não era a única a ficar surpresa. Todos 

ali estavam estupefatos. Podia ver nos rostos a admiração da plateia quando 

Clemente disse: “en esta vida nada es gratis, todo cuesta. Si es posible hasta la vida 

de nuestros humanos”. Clemente não blefava, tampouco dizia alguma inverdade. O 

que ele estava comunicando era a política do lugar playadoreño, repleta de 

destemor e tenacidade, empreendida mesmo nas situações mais delicadas. Talvez 

tenha sido na fala pública de Clemente, em 2013, que eu tenha vislumbrado todo um 

esforço dos meus interlocutores para me ensinar o que há de mais valioso na 

história de Playa de Oro: a coragem.  

 

Imagem 39: Jimena e Clemente, com a camiseta do bloco afro Akomabu. São Luis – MA, 
2013. 
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 A coragem, manifesta nas diversas ações que freiam as investidas sobre o 

território playadoreño, é a preleção que todos os meus interlocutores faziam. Desde 

que cheguei, o que eles me comunicavam era exatamente isso: que ali naquela 

fronteira equatoriana, local onde facilmente se supõe uma resignação das 

comunidades negras em razão da violência empreendida por diversos atores, havia 

os descendentes dos guerreiros ancestrais que não se deixavam subjugar. Nunca 

deixaram. Clemente completava o discurso, quando das perguntas, dizendo: “não, 

há em toda nossa história, nem mesmo na história narrada nos livros pelos expertos, 

qualquer traço de covardia”.  

Há muitos motivos para eu transcrever o discurso de Clemente neste epílogo. 

O principal é que na fala do então cabildo de Playa de Oro há uma força que não 

pode ser minimizada, muito menos mediada pelos meus enunciados. Quando ele 

destaca que os playadoreños fazem com que todos respeitem o território da 

Comuna, Clemente está nos comunicando que inexiste a possibilidade de outra 

determinação que não aquela acordada entre os comuneros. É essa organização 

que resguarda o território e assegura da autonomia. É essa a síntese da política do 

lugar, dos agenciamentos locais, da firmeza daqueles que por mais de quatrocentos 

anos mantiveram a liberdade irrestrita, a despeito das muitas vicissitudes.  

Quando nos preparávamos para partir de São Luís, Clemente conversava 

comigo sobre as comunidades quilombolas e toda a luta para a conquista do direito 

constitucional expresso no artigo 68 da Constituição Federal de 1988. Dentre as 

perguntas que ele me fazia (e eu, que em vão, achei que inquiria), indagou: e aqui, 

qual a política para proteger o território? Qual a politica do lugar de vocês?  
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