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INTRODUÇÃO  

Nos últimos trinta anos a relação Estado-sociedade-natureza é uma das principais 

temáticas debatidas em fóruns sociais e acadêmico-científicos em nível nacional, regional e internacional. 

Nestes debates, surgem diferentes análises e interpretações em torno da questão ambiental, bem como os 

desafios e dilemas que envolvem a diversidade ideo-política existente entre as principais abordagens 

conceituas relacionadas à sustentabilidade sócio-ambiental e ao desenvolvimento sustentável. Além da 

ampla diversidade de abordagens conceituais acerca do termo sustentabilidade, há elaboração de inúmeras 

propostas frente às problemáticas ecológicas, principalmente no que corresponde à escassez dos recursos 

naturais renováveis e não renováveis, sendo esta uma preocupação correspondente à sobrevivência da 

humanidade.  

Ao tomar como referência este cenário e em paralelo a esta questão há diferentes 

movimentos de expansão do mercado capitalista em prol do desenvolvimento econômico, baseados numa 

lógica predatória de apropriação de recursos ordenada pelo lucro, causando impactos deletérios, 

principalmente no que diz respeito à vida das agentes sociais rurais. Contudo, estes atores sociais vêm 

construindo mecanismos de resistência a esse sistema, ao reproduzir seu modo de vida a partir dos 

princípios culturais e sua relação direta com a natureza, desenvolvendo práticas de manejo dos recursos 

naturais disponíveis, e da sua organização sócio-política, determinadas pela adoção e adaptação de saberes 

e técnicas de acordo com suas necessidades.   

Neste sentido, para se realizar o debate sobre o desenvolvimento sustentável e a 

questão social e ambiental na região amazônica faz-se necessário encarar o intricado desafio de abordar a 

complexidade que envolve esta região, tendo em vista a sua diversidade sócio-cultural, política, econômica e 

riqueza da biodiversidade. Para tanto, com o propósito de colaborar na produção de novos conhecimentos e 

produzir subsídios qualificados para a formulação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável 

em comunidades ribeirinhas na Amazônia é que o Grupo Interdisciplinar de Estudos Socioambientais e 

Desenvolvimento de Tecnologias Apropriadas na Amazônia – Grupo Inter-Ação vem atuando na área social, 

em parceria com equipe de Estudos Agronômicos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) do 

projeto intitulado: “Estudos Agronômicos e sociais de comunidades rurais visando suas sustentabilidade a 

longo prazo”, Edital CT/AM  nº55/08 financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico do Brasil (CNPq). O objetivo principal do referido projeto é realizar o diagnóstico de viabilidade e 

sustentabilidade ambiental, social e econômica dos produtores rurais nas comunidades rurais de na 

comunidade rural do Ramal do Brasileirinho, situada na periferia de Manaus e nas comunidades rurais de 

São Miguel KM 50 e São Jorge localizada no município de Presidente Figueiredo-AM.  
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Neste sentido, este artigo pretende apresentar os pressupostos teóricos que nortearão a 

análise acerca da organização sociopolítica, cultural e produtiva das comunidades rurais abrangidas pelo 

projeto e a implementação de ações de capacitação/instrumentalização dos produtores rurais envolvidos. 

 

 

OBJETIVOS  

Este artigo objetiva apresentar o debate sobre o manejo dos recursos naturais e 

sustentabilidade em comunidades rurais tomando como referência o estudo realizado nas comunidades 

rurais do Ramal do Brasileirinho (Manaus), São Jorge e São Miguel em Presidente Figueiredo. Cujo estudo 

realiza: 1) a identificação das potencialidades locais para produção de novos produtos e tecnologias visam 

possibilitar aos produtores rurais incremento da renda familiar; 2)o desenvolvimento de ações para 

conservação dos recursos genéticos nas propriedades rurais de uma forma produtiva e multiplicativa; 3) a 

avaliação das condições de fitossanidade das plantações como forma de diminuir os danos agrícolas e a 

dinâmica microbiana dos solos das propriedades para sustentabilidade agroecológica; 4) a implantação de 

experimentos de adubação convencional e orgânica em algumas propriedades rurais das comunidades para 

o aumento da produtividade agroflorestal. 

 

 

METODOLOGIA  

A metodologia adotada neste estudo está baseada numa modalidade particular de 

pesquisa participante, a Metodologia Inter-Acão, cuja principal premissa é possibilitar a interlocução entre 

os saberes de base técnico-científica e popular tradicional, assim como identificar o potencial econômico e 

as necessidades emergenciais das comunidades rurais e desenvolver ações socioeducativas, assistência 

social para acesso a bens e serviços sociais e capacitação/instrumentalização técnica para os produtores 

rurais envolvidos no projeto.  

Em relação aos procedimentos técnicos, neste projeto foram adotadas as seguintes 

técnicas e instrumentais de pesquisa: Entrevista Semi-estruturada e aplicação de Formulário 

socioeconômico com os representantes dos grupos doméstico-familiar das comunidades rurais e com os 

produtores rurais; Técnicas de Abordagem Grupal; Conversas Semi-informais; Observação Participante 

(acompanhamento de atividades produtivas e político-organizativas); Visitas Domiciliares; Registro 

Fotográfico e Fonográfico; e Registro em Caderno de Campo.  

Para fins didáticos, o estudo foi estruturado em 03 fases de execução, interligadas entre 

si e assim organizadas: I)realização de Pesquisa Bibliográfica e Documental, contatos institucionais para 
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obtenção de autorização para realização da pesquisa, elaboração dos instrumentos de coleta de dados e 

submissão do projeto ao Comitê de Ética/UFAM; II) implementação da pesquisa de campo para coleta de 

dados e informações qualificadas junto aos produtores rurais; III) organização e sistematização das 

informações no Banco de Dados, análise e consolidação do estudo;VI) elaboração e implementação do Plano 

de Ação para capacitação dos produtores e formação dos empreendimentos econômicos solidários locais.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nas últimas décadas, a discussão em torno das formas de gestão de recursos naturais 

têm ascendido significativamente em proporção planetária. Para Freire e Weber (1997), a crise 

contemporânea do meio ambiente decorre, sobretudo, do esgotamento progressivo dos vários paradigmas 

de desenvolvimento experimentados desde o início do século.  

Neste debate há inúmeras controvérsias de natureza conceitual, ética e política, seus 

adeptos tendem a convergir na busca da compreensão da dinâmica adaptativa das sociedades modernas, a 

discussão acerca da gestão dos recursos naturais encontra-se no cerne do debate, no qual se confrontam e 

se reencontram os objetivos associados ao desenvolvimento e ao ordenamento e aqueles voltados para a 

conservação da natureza e da qualidade ambiental, sendo assim introduzida em todas as áreas de debate a 

abordagem sobre a gestão dos equilíbrios naturais, gestão dos povoamentos e gestão dos recursos 

genéticos. 

A questão relativa à gestão dos recursos implica a consideração de dois níveis: aquele 

que corresponde à multiplicidade de atores intervindo diretamente no processo de gestão, e aqueles 

relacionados aos mecanismos institucionais que tem por objetivo integrar, coordenar, estimular e controlar a 

gestão dos recursos sem se constituírem em atores diretos, ou em atores exclusivos do processo.  

A gestão de recursos deve estar, portanto, imbuída de uma visão estratégica do 

desenvolvimento sustentável a longo prazo. Sendo assim, torna-se antes necessário, conceber essa 

intervenção da parte das organizações da sociedade civil, como um meio efetivo de desestabilizar as 

relações de força existentes entre instituições. Segundo Diegues (1996), pelo fato das populações 

tradicionais possuírem um sistema de manejo dos recursos naturais condicionados aos ciclos naturais, à 

capacidade de recuperação das espécies de animais e plantas utilizadas os impactos ecológicos não 

alcançam projeções devastadoras sobre os ecossistemas que utiliza, ao contrário, possibilita a 

renovabilidade dos estoques e a sustentabilidade dos processos ecológicos fundamentais. Uma vez que 

estas populações desenvolvem seu modo de produção e reprodução ecológica, social e econômica 

baseadas numa relação de respeito aos limites dos recursos naturais, cujo princípio da sustentabilidade dos 

recursos naturais é parte integrante de sua cultura. Assim, nestas formas de gestão é possível perceber um 
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ordenamento no uso dos recursos, o que historicamente tem garantido a sustentabilidade dos recursos 

manejados por estas sociedades.  

Nesta linha de discussão, Diegues (2001) afirma que a manutenção e mesmo o 

aumento da diversidade biológica nas florestas tropicais estão relacionados intimamente com os 

conhecimentos e as práticas das populações tradicionais. A relevância das práticas das comunidades 

tradicionais, no que tange a utilização sustentável dos componentes da diversidade biológica na 

contemporaneidade, passou a ser reconhecida no âmbito internacional, nacional e mesmo local, sobretudo a 

partir da Convenção da Diversidade Biológica - CDB (1992) que afirma em seu artigo 10 que “cada Parte 

Contratante deve, conforme o caso: c) Proteger e encorajar a utilização costumeira de recursos biológicos de 

acordo com práticas culturais tradicionais compatíveis com as exigências de conservação ou utilização 

sustentável”.  

Nesta perspectiva, para Godard (1997) a efetiva promoção de uma gestão integrada de 

recursos naturais e do meio ambiente pode conduzir para além do questionamento de certas modalidades 

técnicas de exploração, mas, principalmente, devem servir para estimular a busca de transformação das 

condições sociais que cercam seu exercício. 

Segundo Ribeiro et al (2003), o modelo de desenvolvimento na região amazônica esta 

ligado a uma proposta de ocupação, de utilização da riqueza natural e o aproveitamento econômico da 

biodiversidade amazônica, sem considerar as necessidades e especificidades locais. Para tanto, nos debates 

nacionais e internacionais a respeito da questão ambiental vêm apresentando considerações importantes a 

respeito da região Amazônica, pois como um território rico em biodiversidade e com uma diferenciação 

étnica e cultural expressiva urge traçar estratégias para o tratamento das questões ambientais, sob as bases 

de uma ética preconize o respeito ao modus vivendi  das populações locais, na formulação de instrumentais 

que auxiliem e fortaleçam as práticas de sustentabilidade no  manejo dos recursos naturais.  

Na Amazônia, a questão ambiental reside na preocupação com a conservação da flora e 

fauna, incluindo os recursos hídricos e a importância da floresta Amazônica, considerada como maior 

patrimônio natural do mundo, constituindo importante fonte de recursos naturais renováveis e não-

renováveis para a economia local e mundial. Todavia, o reconhecimento do significado das práticas, dos 

saberes e da atuação das populações tradicionais indígenas e não indígenas neste contexto nem sempre é 

reconhecido.   

As comunidades ribeirinhas Amazônicas possuem características distintas da sociedade 

urbana-industrial, uma das características que demarcam tal diferenciação está a de possuírem uma 

organização econômica que se baseia no manejo de recursos naturais renováveis, pois possuem padrões de 

consumo e produção que combinam várias atividades econômicas baseadas nos ciclos da natureza, bem 

como sua cultura está fundada em simbologias, mitos e rituais associados às atividades de produção e 

reprodução dos recursos como a caça, pesca e a atividades extrativistas, dentre outras. Para Chaves (2008), 
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as populações tradicionais na Amazônia estabelecem o manejo dos recursos locais, desenvolvendo a gestão 

dos recursos naturais da fauna e flora, numa perspectiva coletiva e participativa, orientados por saberes que 

enraíza suas bases em práticas comunicativas e cooperativas.  

No que diz respeito ao conjunto das atividades produtivas desenvolvidas nas 

comunidades rurais amazônicas destacam-se o extrativismo vegetal (cipós, óleos, palha e madeira para 

habitação) e animal, com destaque para pesca e a produção agrícola familiar. Sendo estas as mais 

tradicionais práticas realizadas pelas populações que vivem na interlândia amazônica, seja nas terras de 

várzea ou terra firme, como também nas áreas de entorno das sedes dos municípios.  No que se refere à 

produção agrícola, a mandioca é o componente básico do sistema de produção agrícola na Amazônia quer 

seja em regiões de terra-firme ou em regiões de várzea, devido a sua dupla finalidade: subsistência e 

comercialização. (NODA et al, 2001).  

Além da peculiaridade no desenvolvimento das atividades produtivas de acordo com 

Chaves (2006), as comunidades rurais Amazônicas são constituídas por identidade sócio-cultural e política 

própria, socialmente construída a partir do processo sócio-histórico, cuja organização sociopolítica está 

relacionada: à sua origem étnica por meio da adoção e adaptação de saberes e técnicas de acordo com suas 

necessidades; ao seu padrão complexo de organização da produção e de gestão dos recursos naturais; à 

sua luta pela garantia de sobrevivência e acesso a bens e serviços sociais; às suas diversas atividades 

produtivas como: agricultura, caça, pesca, coleta e extração (seringalistas, castanheiros, dentre outros), 

desempenhadas de acordo com suas necessidades e recursos naturais disponíveis.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao considerar a intrínseca relação que os produtores rurais na Amazônia estabelecem 

no trato com a natureza, pode-se afirmar que seu modo de vida está baseado na organização sócio-cultural e 

de produção e gestão dos recursos naturais que se constituem como práticas de sustentabilidade no manejo 

dos recursos, no qual arregimentam suas forças produtivas numa forte dinâmica coletiva.  

No entanto, há necessidade do estabelecimento de uma reflexão mais aprofundada em 

relação à perspectiva conceitual e também no que diz respeito às práticas para a consolidação do 

desenvolvimento sustentável de modo que atenda a diversidade sócio-cultural, política, econômica destes 

agentes socais, garantindo assim a participação democrática em espaços de decisão sobre a gestão do uso 

sustentável dos recursos naturais, a partir do monitoramento e controle participativo, na criação de 

tecnologias apropriadas às necessidade na otimização das diversas modalidades de produção, tradicional, 

alternativas econômicas sustentáveis.  

Desta forma, a percepção das práticas de sustentabilidade no manejo dos recursos 

naturais pelas populações da Amazônia deve preconizar o respeito aos agentes sociais e garantir aos 

mesmos o direito ao território, à sua reprodução material e sociocultural, deve também ter assegurada a 

melhoria da sua qualidade de vida, a partir do acesso a bens e serviços sociais (saúde, educação, 

transporte, dentre outros). Para tanto, faz-se necessário a construção participativa de mecanismos e 

instrumentos de política de transformação dos processos de desenvolvimento social e econômico que 

consideram a diversidade ambiental e cultural da região. 
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