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INTRODUÇÃO 

Este artigo realiza uma discussão acerca das populações tradicionais na Amazônia 

enfocando a forma de uso dos recursos locais e a organização do trabalho dos ribeirinhos. Tais reflexões 

fazem parte da pesquisa de dissertação intitulada Transformações no modus vivendi nas comunidades 

ribeirinhas da Floresta Estadual de Maués/AM, a ser apresentada junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia/UFAM e do Projeto de PIBIC/UFAM intitulado Analise das 

Transformações ocorridas nas relações produtivas do trabalho rural na comunidade ribeirinha de Mucajá, 

após a implantação da Floresta Estadual de Maués. Ambos os estudos são vinculado ao Projeto de Pesquisa 

Estudo das Políticas Públicas e da organização das populações na Amazônia, financiado pelo CNPq, 

implementado pelo Grupo Inter-Ação/UFAM.  

A história da humanidade, sob os marcos do capital, engendrou o desenvolvimento da 

sociedade urbano-industrial contemporânea, cuja modalidade de exploração dos recursos naturais conduziu 

a uma complexa problemática socioambiental, que em suas diversas expressões, fazem aflorar as 

contradições e limites do modelo societal capitalista, fundada na relação de dominação e exploração dos 

homens entre si, pela prioridade absoluta de ampliação dos níveis de produção voltado para o crescimento 

econômico, em detrimento dos custos sociais que resultam dessa apropriação. A caminhada em direção a 

uma relação homem-natureza, em níveis menos conflituosos e mais harmoniosos, impõe-se como grande 

desafio. Tal desafio possibilitou que o debate contemporâneo instaurado em torno da problemática ambiental 

avançasse para além da discussão centrada na compatibilidade entre desenvolvimento econômico e a 

conservação da natureza, que perdurou por várias décadas.  

Os movimentos sociais organizados forçaram o século XXI a aportar sob o alerta da 

necessidade de ampliar tal debate em direção ao estudo de várias questões que compõem a cena da relação 

homem-natureza. Posto que a dinâmica da relação homem-natureza tanto incide quanto deriva de 

determinantes socioculturais, tecnológicos, econômicos e políticos, que se entrelaçam na trama do sistema 

de produção vigente, constituindo os marcos das questões socioambientais atuais. Neste estudo, 

reconhece-se que na relação homem-natureza, de um modo geral, possui na atualidade um grau acentuado 

de complexidade, e na realidade amazônica, de maneira particular, essa complexa problemática espelha-se 

em múltiplas dimensões.  

A Amazônia brasileira, desde a colonização, tem sido marcada pelo predomínio políticas 

de integração regional cujo objetivo é promover a articulação da região ao capitalismo em âmbito nacional e 

internacional. Para executar este propósito, o estado brasileiro colocou em prática ciclos econômicos de 

desenvolvimento que direcionaram os destinos da região que combinaram interesses políticos e econômicos 

próprios. (CHAVES, 2001) 
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Nesse sentido, Chaves (2001) assinala que as Políticas Públicas na Amazônia possuem 

lógicas opostas aos interesses e demandas de vastos segmentos das populações amazônidas, tendo em 

vista que estas sempre foram justificadas sob a alegação da premente necessidade de desenvolver e 

integrar a região aos centros dinâmicos do país e à economia internacional. Entende-se que até os dias 

atuais, as políticas viabilizadas trataram o território sem considerar as formas de vida e os saberes 

historicamente construídos, demonstrando um profundo desrespeito pelas diferenças sócio-culturais e 

ecológicas da região.  

No estudo, concebe-se a Amazônia na sua heterogeneidade, seja em relação à natureza, 

seja no que tange aos processos sociais e econômicos e, principalmente, dos mosaicos socioculturais que 

compõem a região, os quais compõem um quadro com características plurais, tais como: índios, ribeirinhos, 

pescadores e migrantes de todas as regiões do Brasil.  

Em consonância com este entendimento, parte-se do pressuposto de que as 

comunidades tradicionais apresentam um modelo sociocultural de ocupação do espaço e uso dos recursos 

naturais voltado principalmente para a subsistência, de base comunicativas e cooperativas, orientados por 

seus saberes. (CHAVES, 2001). 

Considera-se, também, a comunidade como espaço de reprodução social e cultural 

comum aos diversos segmentos de produtores na região, representa o espaço privilegiado de gestão dos 

recursos e da criação e reprodução sócio-cultural e político-organizativa. O modo de vida incide na 

determinação da identidade sócio-cultural dos agentes sociais, das relações que estabelecem entre si (nas 

atividades produtivas, de troca entre os grupos domésticos, nas entidades organizativas), com a natureza 

circundante e também com o contexto externo.  

Nesse sentido, considera-se a relevância acadêmico-científica das pesquisas, tendo em 

vista que as mesmas estudam as comunidades ribeirinhas, as quais possuem formas peculiares de convívio 

com a natureza e experimentaram ao longo de sua existência formas de adaptação complexas, mediante os 

desafios postos, e estes se interpõem em face da precariedade/exclusão ao acesso a bens e serviços 

sociais. Destaca-se também o número reduzido de pesquisa na área das ciências sociais aplicadas voltada 

para este segmento social, daí a importância de produção de novos conhecimentos sobre os ribeirinhos, de 

modo que permita estabelecer conexão entre os saberes técnico-científicos aos saberes tradicionais, 

valorizando-os e reconhecendo sua relevância. Desse modo, entende-se que os resultados obtidos 

contribuem para valorizar os conhecimentos e as práticas de sustentabilidade destas, e para contribuir para 

o avanço nos debates sobre as políticas públicas na Amazônia. 
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OBJETIVO 

O principal objetivo deste texto é debater sobre as dinâmicas das populações 

tradicionais na Amazônia a partir dos estudos que analisam as transformações sócio-culturais, políticas e 

nas relações produtivas no modo de vida em comunidades tradicionais ribeirinhas, após a criação da 

Floresta Estadual de Maués no município de Maués/AM. 

 

METODOLOGIA 

Neste estudo parte-se do pressuposto que o desenvolvimento de um trabalho de 

investigação científica revela o caminho que dará suporte ao entendimento da realidade social, isto é, o 

caminho que o pesquisador trilhará para concretizar os seus objetivos. Entendendo, ainda, que os 

procedimentos metodológicos se constituam em momentos do processo de investigação. Neste sentido, o 

método não se limita a aplicação de um conjunto de técnicas, mas “diz respeito a fundamentos e processos, 

nos quais se apóia a reflexão”. (OLIVEIRA, 1998, p. 21). Deste modo, entende-se que este processo não é 

constituído apenas pela mera aplicação de técnicas e instrumentos de coleta de informações, mas o mesmo 

extrapola o plano técnico-operacional e possibilita articular conteúdos, pensamentos, conhecimentos e 

existência na constituição de argumentos, explicação e interpretação dos fenômenos da realidade.  

O estudo foi estruturado em três fases metodológicas processuais diferenciadas, porém 

interligadas e que se complementam entre si, quais sejam: Fase Preliminar - execução das seguintes 

atividades: revisão bibliográfica; aprofundamento teórico das categorias centrais de análise (analítico-

explicativa e operacionais); contatos institucionais; definição dos sujeitos da pesquisa, pesquisa documental 

(dados secundários) junto às instituições; elaboração dos instrumentos de coleta de dados; aprovação do 

projeto e seus instrumentos junto ao Comitê de Ética em Pesquisa/UFAM. Pesquisa de Campo – com visitas 

institucionais para aplicação de entrevista e realização de viagem a campo para apresentação da pesquisa 

com técnicas de abordagem grupal aos comunitários; obtenção da assinatura do TCLE pelo líder 

comunitário, aplicação de Entrevista Semi-estrurada junto aos informantes-chave das comunidades Santo 

Antônio de Mucajá e Ebenezer. Articulação Teórico-Prática - tratamento e análise dos dados, tendo como 

quadro de referência as categorias analíticas que norteiam o estudo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As populações amazônidas formam agrupamentos humanos de pequeno porte: as 

comunidades. A adoção deste termo nos estudos sociológicos permite uma importante aproximação 

investigativa que abre amplas possibilidades de desvendamento das complexas relações sócio-culturais e 

organizativas. 

Weber (1994), ao analisar o conceito de ação social, aborda detidamente os 

significados de “relação social”. O autor explica como uma relação social denomina-se “relação comunitária” 

e quando se denomina “relação associativa”.  

Uma relação social denomina-se “relação comunitária” quando e na 

medida em que a atitude na ação social – no caso particular ou em média 

ou no tipo puro – repousa no sentimento subjetivo dos participantes de 

pertencer (afetiva ou tradicionalmente) ao mesmo grupo. 

Uma relação denomina-se “relação associativa” quando e na medida em 

que a atitude na ação social repousa num ajuste ou numa união de 

interesses racionalmente motivados (com referencia a valores ou fins). A 

relação associativa, como no caso típico, pode repousar especialmente 

(mas não unicamente num acordo racional, por declaração recíproca. 

Então a ação correspondente, quando é racional, está orientada: a) de 

maneira racional referente a valores, pela crença do compromisso próprio; 

b) de maneira racional referente a fins pela expectativa da lealdade da 

outra parte. (WEBER, 1994, p. 25).    

Outro autor que contribuiu para o entendimento do conceito foi Tonnies (1947), o qual 

distinguiu dois tipos de relações ou dicotomias sociais, quais sejam: Gemeinschaft e Gesellschaft – 

frequentemente traduzidas como comunidade e sociedade. Para Tonnies Gemeinschaft, seria a sociedade 

pré-industrial, a qual seria homogênea com conformidade social como norma, e teriam relacionamento local, 

coeso, duradouro, intimo e face a face. Por outro lado, Gesellschaft, seria a sociedade industrial urbana, a 

qual se refere a larga escala, impessoal e de prudentes relações, que tendem a serem fracas e baseadas na 

não-afinidade. As dicotomias da relação social são tipos ideais e Tonnies sugeriu que ambas podem 

coexistir nas áreas urbanas e rurais. Entretanto, Gemeinschaft, foi mais aceita em relação às áreas rurais. 

Nesse sentido, Tonnies entendia as relações comunitárias como toda vida social de conjunto, íntima, interior 

e exclusiva e as relações societárias, ao contrário, se constituiriam como a sociabilidade do domínio público, 

do mundo exterior.   

Nesse sentido, entende-se que a sociabilidade entre os membros de uma comunidade 

concretiza-se a partir de interações recíprocas, solidárias e reguladas pela vivência grupal, por formas 
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variadas de ajuda mútua, numa interação social. No presente estudo considera-se que a dinâmica 

comunitária se configura a partir: da identidade sócio-cultural dos agentes sociais, das relações que 

estabelecem entre si nas atividades produtivas, nas entidades organizativas, com a natureza circundante e 

também com o contexto externo.   

As comunidades ribeirinhas na Amazônia apresentam um modo particular de vida que 

se configuram em suas particularidades e singularidades em diferentes dimensões da vida social, tais como: 

na organização do trabalho e no uso e manejo coletivo dos recursos locais, orientados por seus saberes e 

interações pertinentes às práticas culturais e sociais que estabelecem entre si e com contexto externo; no 

estabelecimento das relações sociais de trabalho – ajuri, puxirum, mutirão -, bem como nas relações de 

compadrio e parentesco. (CHAVES, 2001).  

No que diz respeito ao desenvolvimento das atividades de trabalho dos ribeirinhos, 

Chaves (2001) ressalta que estas se fundamentam no desenvolvimento de técnicas simples e apropriadas 

ao atendimento de suas necessidades prioritárias, ao mesmo tempo em que são compatíveis com o ritmo da 

natureza. Dentre as atividades desenvolvidas, destacam-se: o acesso ao recursos pesqueiros e a produção 

agrícola para subsistência.  

A partir de sua organização própria, uma comunidade pode afirmar sua capacidade de 

expor suas prioridades e demandas, assim como e desenvolver técnicas apropriadas e novos usos como 

formas de consumo mais adequados às suas necessidades. Os saberes tradicionais dos comunitários no uso 

dos recursos locais lhes permite explorar, com baixo impacto, áreas que abrangem desde as capoeiras 

localizadas atrás da comunidade, a mata, o rio, igapós, igarapés e lagos próximos, onde todas as famílias 

que pertencem à comunidade utilizam-nas no manejo dos recursos. 

Ao longo do processo histórico as populações tradicionais construíram modalidades 

comunitárias de manejo dos recursos naturais, tais como a agricultura, extravismo vegetal (frutas, cascas, 

cipós) e animal (pesca, caça), o artesanato. Cuja produção é mantida pela própria da unidade produtiva 

familiar, com prática intensiva de trocas intra e intercomunitárias, bem como a comercialização de 

excedente que permite que as famílias se abasteçam de produtos não produzidos pelo seu grupo doméstico. 

Portanto, compreende-se que as comunidades amazônicas se constituem como espaço organizativo peculiar 

no qual seus atores estabelecem o manejo coletivo dos recursos materiais, orientados por seus saberes e 

em bases sustentáveis. Outrossim, considera-se que os intercâmbios entre os homens em comunidade têm 

a cultura como mediadora, os saberes apreendidos ao longo de gerações e os valores que a sociedade 

impõe (MORÁN, 1990).  

As populações ribeirinhas ao acionarem seus saberes e técnicas tradicionais no manejo 

dos recursos locais põem em ação variados mecanismos de resistência às modificações externas, impostas 

pela sociedade envolvente (economia nacional e internacional), em benefício da continuidade de seu sistema 

social (BRONDÍZIO & NEVES, 1996). Neste sentido, o ordenamento concreto de uma comunidade em certa 
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medida representa a afirmação explícita da capacidade de expor suas prioridades, afirmar formas de 

atendimento requeridas e, também de identificar novos usos, desenvolverem técnicas simples e/ou 

complexas, enfim modos de consumo mais adequados às suas necessidades. Nesse sentido, entende-se 

que a dinâmica comunitária no uso dos recursos locais e na organização do trabalho conformam 

características peculiares em comunidades amazônicas, dentre eles destacam-se: 

1. A predominância da transmissão de conhecimento através da difusão entre as 

diferentes gerações mais que da educação formal (escolar); 

2. A natureza tradicional dos instrumentos caracterizando a adoção de tecnologias 

de baixo impacto; 

3. O uso de tecnologias simples com poucas adaptações registradas/incorporadas 

ao longo de sua utilização; 

4. O uso da força-de-trabalho do grupo doméstico constituindo uma unidade 

produtiva familiar; 

5. A divisão do trabalho familiar simples; 

6. A polivalência de práticas produtivas, ou seja, pratica-se a associação do 

trabalho da pesca com outras formas laborais (caça, coleta, agricultura, 

artesanato); 

7. O complexo domínio cognitivo do ambiente – técnicas, conhecimentos e 

habilidades - para o exercício das atividades laborais; 

8. O histórico alijamento de sua participação no âmbito decisório das políticas 

públicas do setor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As modalidades de organização sócio-cultural das comunidades na Amazônia, em suas 

singularidades, criam mecanismos e práticas que objetivam a construção coletiva de alternativas e soluções 

para atender suas necessidades básicas, tendo como fundamento os conhecimentos tradicionais. A gestão 

do uso dos recursos da floresta e dos cursos d`água estão, portanto, presentes nos seus modos de vida, 

enquanto dimensões fundamentais que atravessam as gerações e tais conhecimentos fazem prova do 

patrimônio cultural que possuem estas populações. Nesse sentido, entende-se que o modo de vida das 

comunidades ribeirinhas apresentam um modelo de uso sustentável dos recursos locais e que podem 

contribuir de forma significativa para elaboração das políticas públicas regionais e práticas sustentáveis.  
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