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INTRODUÇÃO 

Esta comunicação pretende trazer para o debate o Programa Bolsa Floresta - PBF 

instituído pelo governo do estado do Amazonas em 2007, com duplo objetivo: Compensar financeiramente 

as famílias rurais  residentes nas comunidades  nas Unidades de Conservação - UC  e, ao mesmo tempo, 

incentivá-las a conservação dos recursos naturais,  ou seja, a manutenção da floresta em pé. Este Programa 

de compensação financeira ambiental tem como área focal o território mais conservado da região, a 

chamada "Amazônia profunda", caracterizada por baixa taxa de desmatamento. Ele foi criado a partir do 

reconhecimento governamental de que as atividades antrópicas provocam efeitos nocivos na mudança 

global do clima e do compromisso político com o “desenvolvimento sustentável”. Nesse sentido, pretendeu-

se reconhecer e valorizar os povos tradicionais que passaram a ser denominados de guardiões da floresta. 

O PBF é tido como uma política pública que envolve quatro componentes. o Bolsa 

Floresta Renda que visa incentivar a inserção das famílias produtoras rurais nas cadeias produtivas dos 

recursos florestais sustentáveis; o Bolsa Floresta Social direcionado para os investimentos em infra-

estrutura e implementação de políticas de educação, saúde, comunicação e transporte, o Bolsa Floresta 

Familiar que recompensa financeiramente as mães das famílias rurais que assumiram o compromisso de 

não desmatar a floresta e o Bolsa floresta Associação destinado a organização dos moradores das 

comunidades dentro das Unidades de Conservação com objetivo de fortalecer a organização política e o 

controle social do Programa.Tal como os demais programas de transferência de renda existente no Brasil 

para aceder a compensação financeira ambiental é necessário que a família resida por um tempo mínimo de 

dois anos nas comunidades dentro das UCs. Além disso, o pagamento da compensação são feitos por meio 

dos cartões magnéticos que podem ser utilizados tão somente nas agencias bancárias ou Banco Postal. 
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OBJETIVO 

Os objetivos da pesquisa que ora apresentamos buscou verificar os efeitos/impactos 

dessa política governamental sobre o modo de vida das famílias de produtores rurais nas comunidades 

tradicionais, sua contribuição para manutenção da floresta em pé e sua relação com as discussões 

mudanças climáticas globais, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS Uatumã, localizada no 

município de Presidente Figueiredo distante a 110 km de Manaus capital do estado do Amazonas.    

 

 METODOLOGIA  

Com objetivo de construir o referencial teórico da pesquisa foi realizado levantamento de 

documentos e acervo bibliográfico sobre o objeto nos institutos de pesquisas, bibliotecas das Universidades 

da Amazônia e nos arquivos dos jornais locais e nacional. 

Para pesquisa de campo realizou-se a observação direta (o olhar, o ouvir e o escrever) 

como procedimento técnico primordial para o desenvolvimento da pesquisa privilegiando investigação dos 

saberes e das práticas na vida social. Nesta ocasião conferimos através do que Geertz (1989) chama de 

descrição densa, os modos de vida daquelas comunidades tradicionais; o caráter determinante das relações 

sociais envolvidas na racionalidade, sistemas de significação das praticas simbólicas e produtivas das 

comunidades. 

Realizou-se entrevistas semi-estruturadas com coordenadores do Programa Bolsa-

Floresta e lideranças comunitárias:, foram aplicados formulários com perguntas abertas e fechadas para as 

famílias das comunidades Boto, Nossa Senhora do Maracaranã, Livramento e Jacaréquara, quatro dentre as 

vinte comunidades que formam a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã. Utilizou-se também a 

gravação das entrevistas em acordo com a autorização dos sujeitos da pesquisa; durante todas as etapas da 

pesquisa, o diário de campo consistiu o registro diário das descrições do desenvolvimento do trabalho. 

registro de imagens por meio de fotografia durante o trabalho de campo a partir da permissão e 

conveniência dos sujeitos envolvidos.  

Procurou-se como estratégias de reflexão, investigar para além das imagens simplistas 

e unilaterais, (sobretudo aquelas que encontramos na imprensa ou no marketing ecológico) por uma 

representação múltipla, fundada na expressão das mesmas realidades em discursos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pensar os efeitos das ações Programa Bolsa-Floresta tidas para conservar a floresta em 

pé e para melhorar as condições de vida das comunidades tradicionais da Unidade de Conservação Uatumã, 

envolve entender processos de expansão de novos  espaços de produção que implica uma reorientação de 
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tempos e espaço, agora orientados e subalternizados a lógica da expansão do desenvolvimento econômico 

com as vestes e o nome de “desenvolvimento sustentável” expressos nos seus limites e contradições que 

se dão do local para o global, mas sem a condição do protagonismo dos agentes que buscam diretamente 

na conservação dos recursos naturais a produção e reprodução de seu modo de vida tradicionalmente 

responsável pela floresta em pé.  

A compreensão de que os processos sociais que conduziram a formulação de uma 

política pública como a Bolsa Floresta tidas pelo discurso como intenções explicitas de preservação da 

floresta pelas comunidades tradicionais em uma UC relacionada às mudanças climáticas, não pode ser 

compreendida tão somente no âmbito local. Nesse sentido apoiamo-nos em Giddens (1991, p. 69) quando 

nos ensina que os fenômenos sociais na atualidade sofrem “a intensificação das relações sociais em escala 

mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por 

eventos que ocorrem a muitas milhas de distância e vice-versa”. Para este autor, “acontecimentos locais 

podem se deslocar numa direção inversa ás relações muito distanciadas que o os modelam, a 

transformação local do modo de vida das famílias de produtores rurais nas comunidades tradicionais, sua 

contribuição para manutenção da floresta em pé e sua relação com as mudanças climáticas globais na é 

tanto uma parte da globalização quanto a extensão lateral das conexões através do tempo e do espaço” 

(idem 1991, p. 69).  
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