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Dia 05/12 -  Quarta-feira

Horário Atividade
08:00 às 10:00 h Credenciamento e recebimento de material
10:30 às 11:00 h Abertura
11:00 às 12:00 h Sessão Solene de Homenagem Póstuma aos Dr. Paulo Sodero Martins e Dr. Darrell A. Posey
14:30 às 17:30h Sessão Temática Integrada (STI)

Tema: Etnoconservação - uma questão das populações tradicionais na Amazônia?

Objetivo: Estabelecer o diálogo sobre os mecanismos de etnoconservação como questão das populações 
tradicionais ou de responsabilidade social.

17:30 às 18:00 h Exposição temática de painéis
19:30 às 21:30 h Sistematização e integração dos resultados e propostas:Etnoconservação e populações 

tradicionais na Amazônia.

Dia 06/12 -  Quinta-feira

Horário Atividade
08:00 às 11:00 h Oficina de Trabalho-Etnoconhecimento: Teoria e Métodos

Objetivo: Discutir e sistematizar abordagens teóricas e estratégias metodológicas em etnoconhecimento
11:00 às 12:00 h Reunião do Grupo de Trabalho - Etnoconhecimento: ensino, pesquisa e extensão 

Sessão Temática Integrada
14:30 às 17:30 h Tema: Apropriação intelectual, patenteamento e etnoconhecimento

Objetivo: Apresentar e discutir subsídios teóricos e práticos através dos diferentes atores participantes do 
processo

17:30 às 18:00 h Exposição temática de painéis
19:30 às 21:30 h Sistematização e integração dos resultados e propostas: Apropriação intelectual, patenteamento 

e etnoconhecimento.

Dia 07/12 -  Sexta-feira

Horário Atividade
8:00 às 11:00 h Oficina de Trabalho Etnoconhecimento: Aplicabilidade das abordagens teóricas e estratégias 

metodológicas na Amazônia
Objetivo: Discutir e sistematizar as abordagens teóricas e estratégias metodológicas em etnoconhecimento 

empregadas na Amazônia
11:00 às 12:00 h Reunião de Grupo de Trabalho (continuação) Etnoconhecimento: ensino, pesquisa e extensão
14:30 às 17:30 h Sessão Temática Integrada Tema: Etnoconservação na Amazônia: situação atual e perspectivas

Objetivo: Discutir e propor ações práticas e atividades para a etnoconservação na Amazônia
17:30 às 18:00 h Exposição temática de painéis
19:30 às 21:30 h Sistematização e integração dos resultados e propostas: Etnoconservação na Amazônia: situação 

atual e perspectivas.

Dia 08/12 -  Sábado
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Horário Atividade
Atividades de 
Campo: Visita a comunidades do Lago do Calado, Manacapuru, AM

Objetivo: Vivenciar junto a comunitários experiência de trabalho em Etnobiologia e Etnoecologia
07:30h Saída de Manaus
10:00 às 12:00h Apresentação das iniciativas do Programa União dos Comunitários do Calado e Paru - 

ECOVIDA. Participação de coordenadores das comunidades, coordenador dos agentes 
ambientais dos lagos e professores rurais

12:00 às 14:00h Almoço
14:00 às 16:00h Manifestação cultural: atividades programadas pelas comunidades e escolas rurais
17:00h Retorno à Manaus
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•  Cultura e Meio Ambiente: Um estudo das Representações Sociais de Imigrantes do Interior do Estado.

Silva, Maria do P Socorro Chaves da

•  A Dinâmica Agroflorestal no Sistema de Produção dos Povos Ticuna e Deni no Estado do Amazonas, Brasil.
Noda, Sandra do Nascimento; Martins, Lúcia Helena Pinheiro; Paiva, Maria Silvesnízia de; Mendonça, Marco Antoio de 
Freitas; Martins, Ayrton Luiz Urizzi

•  A Percepção do Ambiente de lagos como componente da Educação em Escolas Rurais no Município de 
Manacapuru, AM.
Freitas, Marciléia Silva; Lima, Amanda Barbosa; Brocki, Elisabete

•  A Percepção Etnocológica dos lagos do Calado, Paru e Miriti por Alunos das Escolas Rurais - Manacapuru, AM.
Oliveira, M.C. de; Galvão, M.S.; Silva, A. S.. e; Brocki, E.

•  A Percepção Indígena Sobre Saúde e Doenças nas Experiências de Imunização.
Braga, Maria Dolores Souza; Noda, Sandra Nascimento

•  A Relação Homem-Natureza nas Formas de Uso e Propriedades da Terra na Amazônia: Um Estudo das 
Comunidades do Iporá.
Rodrigues, Débora Cristina Bandeira; Chaves, Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues

•  A Visão Etnoecológica de Crianças das Escolas Comunitárias dos lagos de Calado e Paru no Município de 
Manacapuru (AM) Através da Reprodução dos Elementos da Natureza.
Galvão, M.S.; Silva, A.S. e; Oliveira, M. C. de; Brocki, E.

•  Avaliação Agronômica de Procedências de Chicória (Erygium foelidum L.) Com Ênfase nas Populações do Alto 
Solimões.
Rocha, Marcelo de Quiroz; Noda, Hiroshi

•  Caracterização de ocupação e uso no sistema de plantio indígena (Yanomami/Xitei-RR).
Souza, F.S.; e Py - Daniel, Victor.

•  Curso de Viveiros Florestais para o Cultivo do "TUCUM" na Tribo Ticuna - Filadélfia - AM.
Souza, Fabiana dos Santos e; e Fricknann, Fernando Cruz,

•  Diálogo entre saberes da formação de prodessores do Parque Nacional do Jaú, AM.
Bindá, Francileide Moreira Lima e Chaves, Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues

•  Educação Solidária: Relato de uma Experiência de Etnoconhecimento.
Silva, Antônia Rodrigues da; Noda, Sandra do Nascimento; Martins, L. Urizzi; Mendonça, Marco Antonio de Freitas

•  Estudo dos Processos de Conservação de Recursos Genéticos para uso em Formação Educativa na Agricultura 
Familiar no Município de Benjamin Constant, AM.
Silva, Ivaneide Lima; Silva Filho, Danilo Fernandes da

•  Etnoconservação da Fauna aquática no Médio Amazonas: Situação Atual e Perspectivas.
Pereira, henrique dos Snatos e Pinto, José Ribamar da Silva
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•  Etnoconservação de Fruteiras Regionais pela Agricultura Familiar Amazonense.
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•  Etnoconservação de recursos genéticos de ariá (Calathea allouia) em agricultura familiar de várzea no município de 
Benjamin Constant, AM.
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•  Invisibilidade dos saberes: Manejo e uso da palmeira açaí (Euterpe oleracea Mart.) por mulheresdo Rio Atuá-AO 
A-Marajó/Pará.
Almeida, Ruth e Oliveira, Regina

•  Manejo em Sistemas Abertos: Técnicas Participativas na Viabilização de Uma Visão Integrada Científico-cabocla.
Ribeiro, M.O.A. Fabré, N.N.; Batista, V.S.; Waichman, A.V.; Parente, V.M.

•  O Sistema brasileiro de atendimento de saúde Indígena e suas implicações na cultura Yanomami.
Py - Daniel, Victor; Souza, F.S.

•  Onça Pintada e outros Bichos: o Papel da Fauna na Composição Da Cultura Bororo.
Perrelli, Maria A.S.

•  Organização Social. Educação, produção e tecnologias Apropriadas: O Caso do parque Nacional do Jaú - 
Amazonas.
Siqueira, Iranildo Cursino; Bindá, Francileide Moreira de Lima; Santos, Luiz Fernando de Souza e Abreu, Maria Jasylene 
Pena de

•  Organização Sócio-cultural e política das Comunidades Ribeirinhas do Rio Parauari no Município de Maués, Am
Chaves, Maria do P Socorro Rodrigues; Simonetti, Susy Rodrigues

•  Percepção Ambiental e Planejamento participativo na Utilização em Agricultura Familiar Amazonense.
Ribeiro, Gilberto de Assis

•  Potencial bioeconômico das Leguminosas Presente em uma Área Secundária da Amazônia Central.
Souza. Luiz Augusto Gomes; Silva, Marlene Freitas e Martins, Lúcia Helena Pinheiro

•  Ribeirinhos, Jacaré e Quelônios no Parque Nacional do Jaú - AM.
Rebêlo, George H.

•  Uma Cartilha sobre Fragmentação Florestal como Ferramenta para a Transferência de Resultados Científicos.
Pires, J.B.; Mesquita, R.C.G.

•  Utilização conservação de Recursos Genéticos de Espécies Hortícolas, Frutíferas e Medicinais por Comunidades do 
Alto Rio Amazonas.
Clement, Charles Roland; Bianchetti, Luciano de Bem; Costa, Ivo Roberto Sias; López, Eduardo Lleras; Althoff, Kátia 
Calado; Araújo, Danilo Dourado de; Ramos, Ronaldo de lima; Coral, Agustín Gonsalez; Almeida, Gislene; Reis, Quésia do 
Rosário; e Basto, João Ângelo C.
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•  Localização de ocorrência Cultural do cultivode ária (Calathea allauia (Aubl.) Lindl). Nas áreas de agricultura 
familiar.
Souza, Dijamary de Souza e Noda, Sandra Nascimento

•  Empoderamento, realidades e saberes no Estudo de Agricultura familiar.
Brocki, E.; Noda, S. e Noda, H.

•  Avaliação da Pesca Efetuada por Ribeirinhos na Costa do Canabuoca e do pesqueiro, município de Manacapuru, 
Amazonas.
Bruno Cecim Bicelli*, Prof. Dr. Wandick da Silva Batista

•  A Visão Etnoecológica de jovens das escolas comunitárias dos lagos do Calado e Paru no município de 
Manacapuru (AM) através da reprodução de elementos da natureza
Galvão, Manoella Souza; Silva, Alexandre Silva e; Oliveira, Maslova Carmo de; Brocki, Elisabete.

•  Os Animais nos Artefatos Bororo: um Estudo a partir do Acervo do Museu Dom Bosco - Campo Grande, MS
Maria A. S. Perrelli, Kely A. B. Pereira & Marlon Z. Félix.
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•  Reflexões sobre a Evolução da Etnoconservação na Amazônia e sua Situação Atual
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I ENCONTRO DE ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA DA REGIÃO NORTE

"ETNOCONSERVAÇÃO E ÉTICA: DIALOGANDO ENTRE OS SABERES”

Algumas estimativas indicam que a população indígena brasileira no século XVI era de 2 a 4 milhões de pessoas. 
Na primeira metade do século XX essa população, cerca de um milhão, foi reduzida para 200 mil (Ribeiro, 1957, 
apud Azevedo, 2000). Desde o período do descobrimento foram perdidas 85% das 1.273 línguas faladas 
(Franchetto, 2000). Esse processo de empobrecimento da sociodiversidade brasileira foi acompanhado, 
simultaneamente, por uma dramática redução na biodiversidade eliminando-se suas enormes potencialidades, não 
somente pela perda dos recursos naturais possíveis de serem utilizados economicamente mas, também, os serviços 
ambientais oferecidos pelos ecossistemas adequadamente manejados e conservados. No seu livro "A ferro e fogo" 
Warren Dean narra, magistralmente, a destruição, quase total, da Mata Atlântica provocada pelo uso predatório da 
natureza em detrimento das populações humanas nela residentes.
O avanço e a apropriação das últimas paisagens naturais pelo capital tem sua racionalidade explicada na 
globalização da ideologia econômica neoliberal. A prática da depredação ambiental em nome do dito 
"desenvolvimento econômico" é o epílogo anunciado da destruição dos ecossistemas naturais. As possibilidades da 
permanência das sociedades humanas e da vida neste planeta diminuem rapidamente pelo agravamento das 
condições adversas nas mudanças climáticas globais e pelo envenenamento provocado pelo despejo dos resíduos do 
desenvolvimento sobre os ambientes.
Darrell Posey, que será homenageado neste evento, afirma que as sociedades indígenas, antigas e modernas, 
ajudaram a moldar a paisagem natural das florestas e cita a prática do plantio de milhares de plantas de açaí, bacaba 
e árvores frutíferas como uma manifestação moderna de uma antiga prática da etnia Kayapó. Ainda hoje é possível 
encontrar nas populações rurais amazônicas a prática desses conhecimentos empíricos tradicionais integrados, em 
maior ou menor escala, à práticas introduzidas. Clement, relata sobre os centros de origem de espécies vegetais da 
Amazônia considerando os índios e os caboclos como os grandes responsáveis pela preservação dos recursos 
genéticos e, por isso, deveriam receber os agradecimentos e não a destruição de suas culturas e vidas, como ocorre 
atualmente.
A Amazônia Ocidental mantém, ainda hoje, sua vegetação natural quase totalmente preservada, graças as formas 
tradicionais de manejo ambiental praticadas pelas populações autóctones. Por meio delas, podemos imaginar uma 
visão de futuro do paradigma de desenvolvimento sustentado e conservação da sócio e biodiversidade, baseado na 
manutenção da floresta como elemento permanente da paisagem e nas formas de produção tradicionais, oferecendo 
elevados patamares de auto-suficiência e auto-sustentabilidade.
O manejo dos recursos naturais, associando as formas de produção tradicionais, o etnoconhecimento e o 
conhecimento científico, por certo, poderá criar condições para que o processo de conservação ocorra em patamares 
mais elevados. Mas esses valiosos conhecimentos tradicionais encontram-se ameaçados de extinção como 
conseqüência da dita “modernização” do meio rural, da destruição das culturas indígenas e caboclas e da 
transformação do modo de ocupação e produção na região. É necessário que o processo interativo entre o 
conhecimento científico e etnoconhecimento ocorra imediatamente. O registro dos etnoconhecimentos associados 
aos uso , manejo e conservação dos recursos genéticos, por certo, oferecerá subsídios valiosos para elevação dos 
conhecimentos sobre a dinâmica evolutiva dos seres vivos e a conservação dos ecossistemas.
No final do seu livro, Warren Dean diz: "entre os brasileiros que estudaram a história da Mata Atlântica e 
contemplaram a presença de seus arvoredos remanescentes, a Floresta Amazônica provoca especial alarme e 
presságio. O último serviço que a Mata Atlântica pode prestar, de modo trágico e desesperado, é demonstrar todas 
as terríveis consequências da destruição de seu imenso vizinho do oeste".
Em diferentes lugares deste planeta, os verdadeiros guardiões da natureza, as populações tradicionais e indígenas, 
lutam pelo direito legítimo de permanecerem em suas terras de ocupação tradicionais. Em algum lugar do mundo, 
os aborígenes de Papua Nova Guiné, os descendentes dos Maias, em Chiapas, México, os índios e povos 
tradicionais da Floresta Amazônica, lutam pelas suas terras, culturas, tradições e liberdade tão dignamente munidos 
de saberes, culturas e valores considerados antiquados e ultrapassados pelas sociedades hegemônicas, mas 
poderosamente verdadeiros quando entendidos no sentido pleno da realização humana em sociedade e na relação do 
homem com a natureza. Sem dúvida, esses povos lutam, também, pela natureza, liberdade e vida de todos nós. A
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eles rendemos as nossas homenagens e dedicamos o I Encontro de Etnobiologia e Etnoecologia da Região Norte.

Hiroshi Noda - INPA
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CULTURA E AMBIENTE: UM ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE 
IMIGRANTES DO INTERIOR DO ESTADO

SILVA, Maria do P. Socorro Chaves da 1

INTRODUÇÃO

A ocupação urbana da Colônia Agrícola Chico Mendes é um fenômeno que caracteriza a ocupação urbana em 
Manaus que, normalmente exige uma (re)territorialização das populações humanas que chegam ao novo ambiente 
com ausência de infra-estrutura social e sem outros recursos causados pelo fantasma da condição de não-trabalho, 
tendo como conseqüência imediata os impactos sócio-ambientais. Assim, formula-se que a (re)territorialização 
poderá depender ou não do que se chamou de elementos adaptativos. Como se dá a geração de renda nas famílias? 
Os motivos da migração estão relacionados à geração de renda? Existem outros elementos influenciando na 
necessidade de migrar? Quais os impactos sociais, culturais e ambientais sofridos por essa população naquela área? 
Como o meio ambiente será influenciado (ou transformado) por essa população? Qual sua relação com a reserva 
florestal Ducke? Face a isto, esta pesquisa busca compreender os conflitos vividos pelas pessoas que moram na 
referida ocupação urbana mediante as suas representações sociais sobre a área protegida da Reserva Biológica 
Adolpho Ducke 2 e pelo entendimento dos significados dos termos de preservação/conservação e 
degradação/devastação, busca-se descrever e compreender a dinâmica de construção e reconstrução da vida na área 
urbana, bem como as tendências e as modificações causadas no novo ambiente. Esses conflitos envolvem 
representações, cujos interesses ideológicos, políticos e econômicos necessitam de uma compreensão teórica, face à 
nova ética (Boff, 1995).

ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA

A coleta de dados baseou-se quantitativamente em dados secundários e qualitativamente através da observação 
participante e de entrevistas semi-estruturadas, das suas histórias de vida, de técnicas grupais. As informações foram 
anotadas, gravadas, transcritas e analisadas pela triangulação metodológica, cuja abordagem vem da tradição 
hermenêutica de pesquisa. Visando entender as representações socialmente compartilhadas pelos sujeitos desta 
investigação fez-se uso, para análise e tratamento dos dados, da técnica de associação de idéias (Spink, 1995, 
pp. 130-131), cuja análise centrou-se na totalidade do discurso. Em seguida foi feito o mapeamento do discurso a 
partir dos temas emergentes definidos a partir da leitura flutuante e guiado pelos objetivos da pesquisa.

COMO VIVIAM EM SEUS LUGARES DE ORIGEM

Observa-se que, de acordo com sua cultura, as pessoas carregam consigo os conhecimentos adquiridos nos lugares 
aonde nasceram e viveram por longos anos, que é caracteristicamente o manejo com a terra e prática da agricultura 
nas regiões dos rios Juruá e Purus no Amazonas. Ao relatarem suas histórias de vida, procuram explicar a diferença 
da utilização das matas entre a cidade e seus lugares de origem, conforme realto: "Porque lá aonde a gente morava 
tinha plantação, por isso mesmo a gente gosta de plantios; porque a gente é acostumado a plantar às vezes as 
coisas e tem uma grande diferença aqui em Manaus, que é como todo mundo sabe as matas daqui são 
completamente diferente, porque pra lá não tem essa diferença que não pode faze uma casa, um roçado" 
(V.P.S., 1999). Pois lá, as matas faziam parte de suas vidas, diferentemente na cidade.

A VIDA NA COLÔNIA AGRÍCOLA CHICO MENDES

A Colônia Agrícola Chico Mendes é o território por excelência, interesse capaz de abrir um diálogo para acordos 
para a preservação da reserva Ducke. Eles consideram importante a pesquisa na reserva, mas que redunde em 
benefícios para a população. Antes da proibição e do conflito as pessoas pegavam água, tomavam banho, se 
divertiam e tiravam frutas. Hoje eles utilizam a água da reserva por necessidade, pois não há água encanada na 
referida ocupação.
O esquema 1, contém o relato de uma família sobre como vivem atualmente na Colônia Agrícola Chico Mendes,
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onde a área de seu sítio corresponde a uma unidade produtiva com projetos de investimentos e perspectivas de 
transformá-la em seu principal meio de vida. Observa-se a divisão sexual do trabalho familiar, onde o homem cuida 
do sítio como principal fonte de renda e as funções da mulher são a venda dos produtos no pequeno comércio na 
cidade e cuidar dos filhos. Mas, atualmente conta com uma pequena produção de hortaliças e de criação animal que, 
segundo relato, a renda ainda não dá nem para alimentação.

Esquema 1: Modelo esquemático do modo de vida num sítio da Colônia Agrícola Chico Mendes.

PRODUÇÃO

“ ainda não
dánem jírá

alimentação.”

FONTE: Dados da pesquisa dc campo, 1999.

Entretanto, esse não é um modelo prevalecente. No geral, as pessoas estão sem trabalho formal e sem capital para 
incrementar os plantios, além da falta de mão de obra, pois seus filhos foram criados com hábitos urbanos. Na 
realidade, a lembrança do passado e a cultura que carregam consigo justificam a identificação com a paisagem 
construída na Colônia Agrícola Chico Mendes. Por isso consideram que a vida na cidade é melhor do que a que 
levavam no interior do estado. Entretnato, o aqui é melhor do que lá pode ser entendida como uma expressão 
metafórica percebida nas representações dos imigrantes no interior do estado, onde a cidade é sinônimo de barulho e 
de zoada e a Colônia Agrícola Chico Mendes não é cidade; lá, é como se fosse uma continuação do modo de vida 
que levavam no interior, onde o silêncio e a tranqüilidade se fazem presentes: "... Deus me livre, aqui é mesmo que 
agente tá no interior né, e lá é diferente daquelas agitação toda." (D. M. R., 1999) e "Aqui é como no interior." 
(L. P. S., 1999).

REPRESENTAÇÃO SOCIAL SOBRE O INPA E A RESERVA DUCKE

Os atuais moradores da Colônia Agrícola Chico Mendes reconhecem a importância da reserva Ducke como 
fornecedora de oxigênio e concordam com a proibição da entrada das pessoas, mas que se utilizam da fonte de água 
lá existentes por necessidade, conforme relatos: "é uma mata que trás até oxigênio pra cá, né. Eu acharia que 
deveria ficar fechada, mas no momento não pode porque a gente tá precisando da água de lá. Mas depois que 
tiver água, não tem problema, pode fechar; mas por enquanto a gente precisa bastante como as outras 
pessoas." (I. N. S., 1999).
De acordo com a sua cultura, esses moradores consideram importante a reserva Ducke por causa do que ela pode 
oferecer, mas querem o seu usufruto. É um usufruto sem a idéia de degradação ambiental, tendo em vista o modo de 
vida que levavam nos seus lugares de origem, o interior do estado do Amazonas, cuja relação com a natureza é 
diferenciada do modo de vida ocidental, conforme relato: "Pra mim é importante porque protege as águas e tem 
muitas fruta, mato, as árvore, os animais e também se aproveitam muitas árvores aí, pra fazer remédio, a
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gente pode tirar, usar." (N. M. F., 1999). Apesar de concordarem com a proibição, colocam em evidência a sua 
utilização, de alguma forma, por eles. De um lado, eles já  utilizam a água por necessidade; por outro, gostariam de 
utilizá-la como a utilizavam em seus lugares de origem, como uma extensão do seu modo de vida, tendo em vista a 
imensidão da floresta amazônica, como por exemplo plantar roçado. Isto não pode nos levar a concluir que eles não 
têm idéia do esgotável ou do finito, pois à primeira vista parece que há uma contradição. Mas, o que é mais sensato 
pensar é a percepção de que os seus modos de vida não é degradador da natureza. Segundo essa pessoa a reserva 
Ducke "é uma mata que trás até oxigênio prá cá né. Eu acharia que deveria ficar fechada, mas no momento 
não pode porque a gente tá precisando da água de lá. Mas depois que tiver água, não tem problema, pode 
fechar; mas por enquanto a gente precisa bastante como as outras pessoas." (I. N. S., 1999). Observa-se nesse 
relato a diferença percebida por essa pessoa das matas do interior do Estado com as da cidade de Manaus - ela 
generaliza a relação quando fala em "as matas daqui". Esse conflito acontece porque lá em seus lugares de origem 
conviviam com a natureza e dela faziam uso, mas como parte de suas vidas. Por esses motivos o modo de vida na 
cidade lhe é estranha, onde a grande mata da reserva Ducke é vista como possibilidade de usufruto dentro da 
perspectiva cultural.

REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE PRESERVAÇÃO E DEGRADAÇÃO

A análise inicial, a fim de avaliar o nível de conhecimento expresso nessas representações de preservação e 
conservação, foi de caráter comparativa das referidas categorias de palavras do esquema 1 com os conceitos do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Inicialmente, pediu-se para escreverem num papel o 
entendimento que os grupos tinham das referidas categorias de palavras. Dos conceitos elaborados pelos dois grupos, 
montou-se um esquema pela associação de idéias, expressas no esquema 2.

Esquema 2: Associação de idéias sobre preservação, conservação, degradação e devastação dos moradores da
Colônia Agrícola Chico Mendes.

Comparativamente, as representações sociais se equivalem do ponto de vista da simplificação, pois o conceito de 
degradação e devastação do grupo 1 são semelhantes, já que este citou como exemplo de degradação a devastação. 
Contudo, conforme observa Lévi-Strauss (1976, p.29), tanto o conhecimento mágico quanto o conhecimento 
científico respondem a exigências intelectuais para satisfazer necessidades práticas. Neste sentido, segundo o grupos 
de moradores a ação inicial deles naquele ambiente caracterizou um exemplo de degradação/devastação 3: 
Observa-se, no entanto, que na prática as idéias de preservação e conservação se confundem, e não está ligada ao que 
se chama de ambiente natural (ou mata primária). Isto é, há uma relação utilitária daquele ambiente. A idéia de 
preservação aparece relacionada não necessariamente à natureza, mas sim a um objeto que precisa de cuidados: 
"preservação é um objeto que a gente conserva prá não destruir." (O.L., 1999).
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No depoimento a seguir a idéia de preservação está ligada à natureza intacta e conservação à utilidade, onde esses 
conceitos são entendidos de forma mais geral e abrangente; a uma ação a um determinado objeto e, no caso para 
explicar que eles preservam e conservam àquele ambiente: "preservação é um apelo quando se refere ao meio 
ambiente, ao seu estado natural. E, eu acho conservação, por exemplo, manter limpo, conservado prá não 
destruir; é o caso de uma área, de um sítio... é conservar e não destruir." (D.M.R., 1999). Assim, um ambiente 
transformado por eles é bonito e foi um ato de conservação: "conservar é tratar e fazer alguma coisa bonita, se o 
cara conservar vai ficar bonito. É cultivar, plantar pra chegar a esse ponto." (N.L.P., 1999).
0  nível de conhecimento do senso comum presentes nas RS sobre preservação/conservação e devastação/degradação 
possui fragmentos dos conceitos científicos. Ficou evidente a defesa de território daquela área e a possibilidade de 
diálogo entre as representações da reserva Ducke e a sociedade em geral para o gerenciamento dos recursos do 
ambiente.
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2 A Reserva Biológica Adolpho Ducke compreende uma área de 10.072ha, situada a Leste da cidade de Manaus, sob jurisdição do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).
3 Cientificamente, degradação é um "processo gradual de alteração negativo do ambiente, resultantes de atividades humanas que podem causar 
desequilíbrio e destruição parcial ou total dos ecossistemas"; devastação é o "processo de extração, destruição ou supressão de todos ou da maior 
parte dos elementos de um determinado ambiente." (....). Cf. GLOSSÁRIO DE ECOLOGIA. 2a edição, São Paulo: AC/EST-103, 1997
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Analisar quantitativamente e qualitativamente as 
expressões escritas nas Cartas Ecológicas.
Realizou-se uma abordagem ética dos materiais 
confeccionados na 2a Gincana Ambiental, realizada em 9 
de junho de 2001 na Comunidade Rei Davi (lago do 
Calado) no município de Manacapuru (AM).

A elaboração de uma carta ecológica fez parte das 
competições, onde alunos de escolas rurais 
externalizaram sentimentos, conhecimentos, deveres e 
crenças a respeito da natureza, mostrando suas 
preocupações com o destino ao qual o ambiente está 
sendo conduzido e o futuro das gerações.
As palavras mais relevantes encontradas representaram 
um total de 44,74% demonstradas no gráfico abaixo.

AM TEftJOB

A II GICA (Gincana Ambiental Dos Lagos Do Paru E 
Calado), parte do programa ECOVIDA (União Dos 
Comunitários Do Calado E Paru), teve como tema "Os 
Elementos da Natureza". A GICA tem papel fundamental 
na educação ambiental de crianças, jovens e adultos, pois 
contribui para reflexão dos problemas ambientais nos 
lagos e desenvolve um olhar mais critico do 
comportamento perante o ambiente em que vivem. A 
percepção ambiental pode ser entendida como a 
representação (oral, gráfica e corporal ) do ambiente, 
onde o lugar é o veículo de acontecimentos 
emocionalmente fortes ou percebidos como um símbolo 
(Tuan, 1980)

As equipes que mais contribuíram para a diversidade de
expressões foram Rio Amazonas e Pantera.

Os impactos negativos do uso dos recursos naturais tem 
levado jovens estudantes a uma reflexão sobre a 
problemática ambiental dos lagos. Atividades como a 
GICA proporcionam um maior entendimento do olhar 
ambiental dos alunos e dos valores atribuídos a seus 
ambientes locais.
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CONHECIMENTO DE SAÚDE E DOENÇA NA REPRESENTAÇÃO INDÍGENA

Na concepção indígena geral, a percepção do significado de saúde e doença tem características míticas e simbólicas, 
relacionadas às interações sociais e sobrenaturais em desequilíbrio, diferente daquela apontada pela medicina ocidental 
(biomedicina). Por outro lado, o pensamento indígena sobre prevenção de doenças tem relação com o bem-estar do 
povo e da natureza. Sob este aspecto, este trabalho teve como objetivo o levantamento de experiências com 
imunização na microrregião do Alto Solimões, no Estado do Amazonas, buscando compreender os valores etnológicos 
e o comportamento cultural da etnia Tikuna.

ESTRATÉGIA DE ABORDAGEM

Utilizou-se a metodologia participativa e etnobiológica para levantamento das experiências práticas do cotidiano da 
saúde indígena. O levantamento desenvolveu-se em duas etapas: 1. pesquisa bibliográfica sobre a relação saúde e 
cultura do povo Tikuna, no que diz respeito à vacinação e suas representações sócio-culturais;e, 2. contato com a 
comunidade através de visitas.
Nas visitas foram utilizados materiais de conscientização, característicos das estratégias da medicina preventiva e 
social. Através de ações dialógicas foram construídos instrumentos educativos e de comunicação social com conteúdo 
do etnoconhecimento.

A RELAÇÃO DE CONTATO: TRANSIÇÃO NA VISÃO DE SAÚDE E DOENÇA

Na situação de contato com o "mundo dos brancos" através dos processos de trabalho, comercialização, consumo de 
produtos industrializados, obtenção de informações e serviços, ocorre a passagem de conhecimentos e representações 
interpretadas e incorporadas no processo de reconstrução cultural. Na visão dos Ticuna, a saúde e a doença, a partir do 
contato, adquire mecanismos e práticas alopáticas desconhecidas das práticas tradicionais.

COMPORTAMENTO SÓCIO-CULTURAL INDÍGENA E AS DIFICULDADES DE 
COMPREENSÃO DA EQUIPE DE SAÚDE/IMUNIZAÇÃO

A visão de mundo indígena é consolidada dentro de sua lógica, tem um ritmo de vida próprio e autônomo. Portanto, a 
imunização é uma ação integrada à atenção primária de saúde e requer além das técnicas da biomedicina, 
sensibilização da equipe mas, principalmente o conhecimento sociocultural e do imaginário indígena. Isto porque o 
contato, principalmente, nos espaços da cidade permite constatar perdas e perceber as possibilidades de liberação 
simbólica, onde processos e conteúdos são incorporados.
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O presente trabalho aborda a relação homem - natureza na Amazônia com base no estudo de caso do Assentamento de 
Reforma Agrária Iporá. A análise centra-se no estudo das formas de uso e propriedade da terra, a partir da trajetória de 
vida dos assentados. Entendendo que, as formas de relação homem-natureza que hoje se configuram na Amazônia, são 
resultado de construção histórica - social dos homens em sociedade no estabelecimento de suas relações sociais. O 
estudo desenvolvido baseia-se na minha experiência no grupo de pesquisa-ação transdisciplinar de Tecnologias 
Alternativas , no desenvolvimento do projeto intitulado "Tecnologias Alternativas 2 para o meio ambiente rural: 
aspectos técnicos e socioeconômicos", financiado pelo Programa Trópico Úmido/MCT/CNPq, com os pequenos 
produtores do Iporá.
_______Para o desenvolvimento de tal abordagem, tomou-se como referência os marcos históricos da questão agrária
no Brasil e na Amazônia, a fim de identificar neste processo as formas de uso e propriedade da terra, compreendendo 
que estas são construídas historicamente pelos homens a partir do estabelecimento das relações sociais. Identificou-se, 
assim, as implicações impostas pela questão agrária na Amazônia, tendo em vista suas singularidades quanto a 
população, natureza e cultura. Contudo, tais implicações não fazem desaparecer os hábitos e costumes da região, sua 
cultura, ao contrário pode-se perceber uma presença forte dos saberes e conhecimentos tradicionais herdados das 
populações indígenas da Amazônia.

ABSTRACT

The present work approaches the relationship man - nature in Amazônia with base in the study of case of the 
Establishment of Agrarian Reform Iporá. The analysis is centered in the study in the use ways and property of the 
earth, starting from the trajectory of the people's life. Understanding that, the forms of relationship man-nature that 
today are configured in Amazônia, they are resulted of historical construction - social of the men in society in the 
establishment of its social relationships.
_______For the development of the work, it was taken as reference the historical marks of the agrarian subject in
Brazil and in Amazônia, as well as the constitution of the different social segments in the field, in the use process and 
property of the earth. It was looked for, still, to notice the implications imposed by the agrarian subject in Amazônia, 
tends in its view singularities as the population, nature and culture.

"A Relação homem-natureza nas formas de uso e propriedade da terra na Amazônia: um estudo baseado nas 
comunidades do Assentamento Iporá 3".

INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta uma reflexão sobre a relação homem-natureza na Amazônia, tendo por base as formas 
de uso e propriedade da terra, a partir das trajetórias de vidas dos assentados do Iporá 4. Para apreender esta relação em 
um assentamento de reforma agrária na Amazônia, fez-se necessária a compreensão dos principais marcos históricos 
da constituição da questão agrária brasileira e sua expressão na Amazônia, por se compreender que as formas de 
relação homem-natureza que se nos apresentam hoje são resultado de construção histórico-social dos homens no 
estabelecimento de relações entre si e com a natureza.
_______O estudo desenvolvido baseia-se na minha experiência no grupo de pesquisa-ação transdisciplinar de
Tecnologias Alternativas , no desenvolvimento do projeto intitulado "Tecnologias Alternativas 5 para o meio ambiente 
rural: aspectos técnicos e socioeconômicos", financiado pelo Programa Trópico Úmido/MCT/CNPq, com os pequenos 
produtores do Iporá.

A QUESTÃO AGRÁRIA BRASILEIRA: um breve resgate histórico

1 de 4 07/04/2016 15:50

http://nerua.inpa.gov.br/NERUA/06.htm
mailto:debcrist@bol.com.br


A relação homem-natureza http://nerua.inpa.gov.br/NERUA/06.htm

A questão agrária no Brasil, historicamente, tem assumido um caráter de exclusão de grande parte da população do 
meio rural, podendo ser identificados alguns marcos históricos referentes a esta questão, como é o caso do sistema de 
"sesmaria", implementado ainda no período colonial , mas que prevaleceu durante o período de 1530-1822, onde 
grandes extensões de terras eram concedidas a particulares. O segundo marco é o da Lei de Terras de 1850, que 
regulamenta a discriminação de terra devolutas e disciplina as formas de acesso à propriedade de terras públicas, mas 
seu caráter principal esta em estabelecer a posse de terra somente mediante a compra, transformando assim a terra em 
mercadoria.
______Os conflitos em torno da questão do uso e posse da terra acirram-se, sobretudo a partir de 1850 com a Lei de
Terras, entre os latifundiários escravistas e os posseiros que não tinham como adquirir terra para plantar e garantir a 
subsistência da família, ficando estes subjugados a situação de agregados nas grandes fazendas.
______Diante das pressões exercidas pelos camponeses, e com agravamento dos conflitos na década de 60, pode-se
identificar o terceiro marco histórico da questão agrária brasileira, agora elaborada enquanto proposta de uma política 
de reforma agrária, sendo esta apresentada no Estatuto da Terra, criado a partir da Lei 4.504 de 30 de novembro de
1964.______Este Estatuto, contudo, não questiona a propriedade da terra, principal reivindicação dos segmentos
rurais; visa defender à empresa agrícola e responder a visão desenvolvimentista da agricultura que se implantava no 
país neste período. Propunha-se efetivar a reforma agrária tão esperada e atenuar as grandes desigualdades no campo. 
Ao contrário constituiu-se em instrumento utilizado durante os vinte anos de autoritarismo para consolidar a grande 
propriedade capitalista, contribuindo para a ampliação e proteção dos latifúndios.
_______ A discussão em torno da construção de uma política de reforma agrária para o Brasil tem perpassado pelos
vários governos, desde a década de 60 até os dias atuais, sem contudo viabilizar do ponto de vista dos pequenos 
produtores familiares rurais, uma verdadeira reforma agrária que questione e resolva, sobretudo, a questão da 
concentração de terras no país, que vem se consolidando desde o período colonial com a utilização do sistema de 
"sesmaria".

QUESTÃO AGRÁRIA NA AMAZÔNIA

Na Amazônia, a questão agrária assume contornos particulares, ao mesmo tempo que é resultado de uma política 
agrária maior pensada para o país. Assim, a região tem sido visualizada pelos planos e projetos do governo brasileiro, 
sobretudo a partir da década de 60, com os governos militares, não para a implementação de uma política de reforma 
agrária, mas enquanto área de fronteira que precisava ser "ocupada". O slogan deste período era "ocupar para não 
entregar".
Nesta perspectiva, vários foram os projetos de colonização criados e implementados na região amazônica, que tinham 
como pano de fundo questões políticas, sendo a principal delas dirimir a população rural das áreas de maior 
concentração de conflitos na luta pela terra. É importante destacar que este processo de colonização da Amazônia traz 
um grande número de migrantes de várias partes do país para a região, sendo os nordestinos os de maior quantidade.
_______Assim, pode-se perceber que a Amazônia é ocupada por uma diversidade de grupos étnicos e por populações
tradicionais, historicamente constituídas a partir dos vários processos de colonização e miscigenação por que passou a 
região. Nesta perspectiva, pode-se afirmar que o homem amazônico é hoje resultado de muitas misturas, com povos e 
etnias; é resultado de todo este processo de colonização por que tem passado a Amazônia. Para Morán(1990), esta 
heterogeneidade da populações da Amazônia reflete, ainda, a diversidade do ambiente.
_______Neste sentido, a Amazônia nem é somente ambiente físico, nem somente ambiente humano, mas se constituí
em um todo complexo que envolve aspectos políticos e sociais; é resultado, fruto de toda uma construção histórica do 
estabelecimento de relações sociais dos homens entre si e com a natureza.
_______Assim, os vários segmentos sociais que compõem a Amazônia hoje não são homogêneos, mas apresentam
uma diversidade, pluralidade, que coloca em evidência as particularidades regionais com base nos conhecimentos 
tradicionais, herdados das populações indígenas da região, em consonância com os saberes e conhecimentos 
apreendidos historicamente de outros povos e culturas que se fizeram e fazem presentes na Amazônia nos dias atuais. 
A influência destes outros povos, principalmente a portuguesa, faz surgir a cultura regional dos caboclos amazônicos 
(Morán,1990).
_______Esta "nova" cultura pode ser visualizada enquanto síntese dos conhecimentos produzidos e assimilados pela
sociedade sobre o meio em que vive, sendo esta mediatizada pela relação dos homens entre si, bem como por suas 
inter-relações com a natureza (Chaves,2001). Neste caso, as relações homem-natureza encontram-se mediadas pela 
cultura, por experiências acumuladas pelos povos "ao longo de gerações e pelos valores sociais e políticos que a 
sociedade impôs a tais relações" (Morán,1990:30)

O ESTUDO DE CASO DO ASSENTAMENTO IPORÁ: a relação homem-natureza no uso da terra
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Adivindos de várias regiões do País e até de outros países 6, os assentados do Iporá apresentam características e 
peculiaridades próprias de suas trajetória de vida. Em geral, vêm em busca de terra para plantar e sobreviver com a 
família, com projetos de vida que pretendem que os dias vindouros sejam melhores que aqueles deixados para trás.
È importante destacar que, a história de deslocamento dos pequenos produtores familiares rurais brasileiros não se 
constituem algo novo, mas hoje encontra sua determinação na grande concentração de terras, estabelecendo assim 
novas relações sociais e de produção no meio rural brasileiro, ocasionando intensificação do processo de migração da 
população rural de uma área para outra, configurando assim o que Martins(1990) denomina como um nomadismo por 
parte deste segmento social na busca de um local para se fixar, plantar, lidar com a terra e produzir para garantir a 
subsistência da família.
Este processo de passagem por diversas áreas, têm demonstrado que as diferentes experiências de trajetórias de vida 
destes assentados têm lhes assegurado saberes que dizem respeito aos mais diferenciados momentos por que passaram 
e passam no seu dia-a-dia. Entre eles pode-se ressaltar a relação que estes estabelecem com a natureza nas diversas 
formas de uso e propriedade da terra, a partir de suas trajetórias, com saberes e conhecimentos apreendidos e 
(re)elaborados em cada localidade pela qual têm passado.
Na identificação de suas origens e trajetórias encontra-se a herança das populações indígenas que formavam a 
Amazônia, a variedade de formas de uso e apropriação dos recursos naturais podem ser identificados, ainda nos dias 
atuais, na prática de organização da atividade produtiva dos pequenos produtores familiares rurais enquanto frutos dos 
saberes elaborados por estes segmentos sociais em sua vivência na região.
Essas formas e saberes, contudo, não se constituem em leis ou regras que devem ser seguidas criteriosamente, mas 
dentro das comunidades, na própria região. A dinâmica do modo de produção e apropriação do espaço físico traz os 
saberes e conhecimentos herdados ao mesmo tempo que ganha singularidades, que é enriquecida com saberes dos 
sujeitos envolvidos neste processo. Neste sentido, o modo de vida de cada localidade contribui para a formação, 
construção da identidade sociocultural desses sujeitos.
Nesta perspectiva de análise, a cultura material das populações da região tem suas bases nos desenvolvimentos 
tecnológicos de produção agrícola tradicional das sociedades indígenas. Os pequenos produtores familiares rurais 
herdam um conjunto de técnicas produtivas e de organização social como preparo da farinha, coleta de frutos, caça de 
animais e material para habitação (palha e tábuas), técnicas de pesca e extração de matérias-prima para confecção de 
peças artesanais e utensílios domésticos, como também outros conhecimentos presentes nas práticas das populações 
amazônidas (Chaves,2001).
No Iporá, as atividades produtivas tradicionais são regidas e reguladas pelos diferentes ciclos da natureza, uma vez que 
para cada período do ano (meses) existem atividades específicas a serem desenvolvidas, como por exemplo a 
preparação do roçado, que conforme descrição dos próprios assentados é desenvolvida da seguinte forma:

Quadro 01 - Períodos de preparação do roçado

MESES/ANO ATIVIDADE PRODUTIVA

maio/junho Broca (roça mato fino)
Julho/agosto Derriba (roça madeira grossa)
setembro/outubro Queimada
N ovembro/dezembro Plantio
j aneiro/fevereiro Capina 7

Fonte: pesquisa da autora, 2001.

Importa salientar que este conhecimento, referente ao modo de produção na região, vem sendo repassado de pais para 
filhos, como muitos produtores afirmam: "meus pais trabalhavam na agricultura, aprendi assim" (T,2001). Ressalte-se 
porém, que estes saberes encontram suas bases reais nas formas de organização da produção indígena.
Quando questionados sobre como aprenderam, adquiriram tais conhecimentos, os assentados afirmam que: "Dos 8 
anos aos 13 anos eu ajudei meu pai na lavoura, meu pai era seringueiro, e ajudava ele na roça" (F, 2001) ; "Trabalhei 
toda vida em agricultura, nunca trabalhei de empregada" (M, 2001)
Um assentado de origem gaúcha afirma que "no Sul é do mesmo jeito, muda às vezes o período do ano para plantio, 
tem que observar o clima para ver se pode plantar" (J,2001). Neste caso, percebe-se que mesmo sendo detentores de 
um conhecimento tradicional quanto aos períodos do ano e das atividades a serem desenvolvidas em cada um deles 
para preparação do roçado, se faz necessária a observação do clima, do tempo, para poder proceder ao preparo da terra 
e plantio. O referido assentado diz ainda, que "aqui não dá pra fazer como eu fazia lá, por causa da terra e as condições 
que não tem" , o que demonstra o reconhecimento das diferenças no lidar com a terra, onde em cada região é
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diferenciado.
Um outro aspecto a ser destacado nas formas de uso e apropriação dos recursos naturais pelos assentados é que este 
apropriar-se não tem suas bases nas relações puramente econômicas, mas sobretudo no respeito à dinâmica própria da 
natureza, bem como no preenchimento das necessidades de reprodução física e social do grupo familiar, conforme 
destaca um dos assentados quando afirma " eu preciso viver o tempo todo de agricultura" (T,2001). Neste sentido, a 
relação que estabelecem com a natureza - terra, é particularmente de vida, de garantia da própria subsistência e da 
família.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

0  estabelecimento da relação homem-natureza na Amazônia, mas especificamente no Asssentamento de Reforma 
Agrária Iporá, tem suas bases na trajetória de vida dos assentados da área, podendo ser precebida tal relação nas 
formas de uso e propriedade da terra, nas organizações sociopolíticas e da atividade produtiva deste segmento social, 
cuja grande maioria tem sua origem ligada ao meio rural, tendo por base de conhecimentos, o lidar com a roça, o fazer 
dos pais, o ajudar desde cedo na atividade produtiva da família. "Eu trabalhei desde 8 anos de idade, eu era parceiro do 
meu pai, de carregar adubo pra ele, colocar nas covas, eu não saia de perto do meu pai" ( T,2001). "Mas nasci e me 
criei na agricultura,(...) eu aprendi a trabalhar na área que eu nasci" (J,2001)
_______O lidar com a terra, para os assentados do Iporá, é garantir a própria subsistência, a produção e reprodução
social do seu grupo familiar.
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A VISÃO ETNOECOLÓGICA DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS DOS LAGOS 
DO CALADO E PARU NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU (AM) ATRAVÉS DA 

REPRODUÇÃO DOS ELEMENTOS DA NATUREZA 
GALVÃO, MANOELLA SOUZA(1); SILVA, ALEXANDRE SOUZA E(2); OLIVEIRA, 

MASLOVA CARMO DE(3); BROCKI, ELISABETE(4).

ETNOECOLOGIA NA ESCOLA

O Projeto ECOVIDA - União dos Comunitários dos lados do Calado e Paru tem se destacado na luta pelas causas 
ambientais, realizando eventos de educação ambiental não formal em comunidades rurais no município de 
Manacapuru (AM). Realizou-se no mês de junho de 2001, a 2a Gincana Ambiental - GICA com o tema "Os Elementos 
da Natureza" a qual levou crianças de escolas comunitárias a uma mobilização sócio-cultural enfocando temas 
ambientais. "A relação dos alunos com a natureza, transforma o ambiente em lugar, no qual é atribuído valor, 
sentimentos, um relacionamento de topofilia" (Tuan, 1984). O estudo dessas interações (etnoecologia) demonstra a 
percepção dos alunos com relação ao meio ambiente.

MAPAS COGNITIVOS DE CRIANÇAS

O processo de educação ambiental está sendo realizado nas comunidades dos Lagos do Calado e Paru (60°32'W; 
3°17'S), abrangendo 9 comunidades e 9 escolas rurais. Na 2a GICA, realizada na comunidade Rei Davi, localizada no 
lago do Calado, os alunos das escolas externalizaram na forma de desenhos (cartazes), seus sentimentos, 
conhecimentos e crenças. O estudo das expressões culturais através da abordagem ética, demonstra a percepção dos 
alunos com relação ao meio ambiente.
Os símbolos empregados para representar o meio ambiente local foram variados, portanto agrupou-se os mesmos em 
função de pontos comuns.
Visando quantificar as representações dos elementos naturais observados, efetuou-se a contagem numérica, seguido da 
analise porcentual por equipe, bem como a representatividade e o número de repetições dos símbolos empregados.

FIG 1: Equipe Terra FIG 2: Equipe Arara FIG 3: Equipe Iracema

EQUIPES E SÍMBOLOS DA NATUREZA

As equipes analisadas foram: Tucano, Bem-te-vi, Lua, Arara, Iracema, Japiim, destacando-se Terra (29%) e Papagaio 
(26,9%) com os maiores valores absolutos analisados no que se refere a representatividade dos elementos naturais 
observados (gráfico 1).
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Os elementos naturais de destaque em termos porcentuais em ordem decrescente foram: árvore, lago, nuvem, pássaros, 
sol, onça e peixe conforme gráfico 2.
Sobre o ponto de vista absoluto os elementos lago, nuvem, pássaros, sol e árvore apresentaram valor igual a 4,30% 
(gráfico 1).
A figura de um grande predador (onça) apresentou conjuntamente com o peixe (base alimentar) o menor valor 
calculado de 3,23 %.
As árvores (7,53%) foram os elementos mais significativos que podem expressar o grau de ocupação nas regiões dos 
lagos.

RZPRESCNTArVCACC DOS C.CWCMTOS UATURAJ5 POfl EOÜIPC
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Gráfico I - Representação crescente do porccntual dos elementos naturais por equipe.

ELEMENTOS NATURAIS DE DESTAQUE

Gráfico 2 - Elementos naturais representados pelas equipes.

NATUREZA HARMÔNICA 

o As equipes retrataram ambientes naturais sem a intervenção antrópica;
o O meio ambiente dos alunos é composto de um conjunto de elementos naturais que se correlacionam; 
o Os elementos naturais que não pertencem às suas realidades locais foram: baleia, esquilo, lagosta, pinheiro e tubarão; 
o Os nomes atribuídos para as equipes representam: lenda (Iracema); pássaros (Tucano, Bem-te-vi, Arara, Japiim, 
Papagaio); planeta (Terra) e satélite (Lua);
o A abordagem ética contribuirá para melhor planejar e executar os trabalhos de educação ambiental junto às crianças 
que se encontram na fase escolar em comunidades rurais;
o A defesa da natureza é também uma questão ética, onde o homem deve exercer o seu papel de protetor e 
conservador.
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AVALIAÇÃO AGRONÔMICA DE PROCEDÊNCIAS DE "CHICÓRIA" (Eryngium foetidum L.) 
COM ÊNFASE NAS POPULAÇÕES DO ALTO RIO SOLIMÕES.
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A PLANTA DE CHICÓRIA: O TRADICIONAL NA AMAZÔNIA

A planta regionalmente denominada de "chicória" é uma erva aromática com propriedades fitoterápicas, sendo muito 
utilizada como hortaliça condimentar. Pertence a família das Apiaceae espécie Eryngium foetidum L. sendo uma 
hortaliça não-convencional adaptada às condições ambientais da Amazônia e cultivada pela Agricultura Familiar 
regional. Apresenta folhas glabras, lanceolado-espatuladas ou oblongo-lanceoladas de 5 a 18 cm de comprimento, com 
1,5 a 5 cm de largura, serrado-espinescentes, dispostas em roseta formando uma pequena touceira. Na fase 
reprodutiva, há emissão de uma haste floral, com flores hermafroditas, dispostas em pequenos e densos capítulos 
sésseis, cilíndricos ou ovóides, longo-pedunculadas, com grande produção de sementes férteis.
Desta forma, o trabalho buscou levantar subsídios conceituais e metodológicos em Etnoconservação de recursos 
genéticos de "chicória" de Agricultores Familiares.

ABORDAGEM
As estratégias de ação deste estudo foram desenvolvidas em localidades representativas das várzeas do rio Solimões, 
no município de Benjamin Constant - AM, em áreas das comunidades rurais denominadas Vera Cruz, Nova Aliança, 
Novo Paraíso e Guanabara II. Para tanto, adotou-se a seguinte metodologia operacional: Leitura e composição dos 
textos-relatórios, Composição do banco de dados, Abordagem Sistêmica e Estudo de Caso. Na estratégia metodológica 
utilizou-se como fio condutor a vida cotidiana das comunidades vivenciada através do trabalho. Para tal, fez-se uma 
distinção epistemológica nos sistemas cognitivos dos sujeitos - o que é observado e o que observa, ou seja, as visões 
de mundo emic e etic.

PERCEPÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES SOBRE O USO DA CHICÓRIA
Nas interpretações etic de quatro autores o uso da chicória é visto da seguinte forma: 17% Medicinal, 33% Afrodisíaco 
e 50% Condimentar e Medicinal, sendo para aplicações medicinais, 10% antiespasmódico; 10% calmante; 10% dores 
de cabeça; 10% emenagogo; 10% estimulante do parto; 10% febrífugo e 40% outros (Graf. 1). Já nas interpretações 
emic de três agricultores familiares a chicória tem uso 100% Condimentar e Medicinal, sendo para aplicações 
medicinais, 25% antiespasmódico; 12,5% câimbra; 25% estimulante do parto; 12,5% gripe; 12,5% hepatite e 12,5% 
pneumonia (Graf. 2).
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Graf. 2. Interpretações etic sobre os fins 
medicinais da chicória.

■  antiespasmódico
■ calmante
□  dores de cabeça
□  emenagogo
■ estimulante do parto
■ febrffugo
■ outros

PERSPECTIVAS DE REVITALIZAÇÃO DO CULTIVO
Os agricultores tradicionais são os que, ainda hoje, cultivam e consomem hortaliças nativas amazônicas. No entanto, 
com a introdução das hortaliças exóticas e o avanço da agricultura voltada para o mercado, gradualmente, estão caindo 
em desuso.
Portanto, a cultura dessa hortaliça é de significativa importância econômica e social. Por ser um tempero essencial a 
inúmeros pratos, e de grande aceitação popular, as quantidades comercializadas são consideráveis, movimentando 
expressivo volume de recursos financeiros. Constitui valiosa fonte de renda para os pequenos agricultores que se 
dedicam ao seu cultivo, ajudando a suprir algumas necessidades básicas de suas famílias e gerando condições para 
permanência do homem no campo.
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Caracterização de ocupação e uso no sistema de plantio indígena (Yanomami - Xitei / RR).

Fabiana S. Souza & Victor Py-Daniel.

Resumo:

_______Este trabalho foi realizado durante o ano de 2001 em três períodos distintos de coleta (fev-mar, mai-jun e
out-nov), na Área Indígena Yanomami, Pólo Xitei/Xidea. Nesta região o clima é constituído em 8 meses de chuva e 4 
meses de seca. A finalidade deste trabalho é caracterizar o tipo de roça Yanomami através da forma de manejo e dos 
produtos cultivados. Os dados foram coletados por visitas as roças, onde foi observado o estado da plantação, os 
produtos plantados e coletados, o período de corte, de queima e de plantio. Para a caracterização dos produtos foram 
utilizadas fotos retiradas de cada espécime. Por meio de entrevistas com Yanomami obtivemos o nome (na língua 
Yanomami) de cada produto e variedades por eles utilizadas. Foram identificados 13 produtos cada um podendo conter 
de 1 a 10 variedades. Dentre os produtos encontrados, os principais utilizados na subsistência são a macaxeira 
(Manihot sculenta), a banana (Musa spp.) e inhame (Discorea alata). A época de queima e plantio são bem 
caracterizadas ao período da seca e final da seca respectivamente, enquanto o corte pode ser observado ao longo de 
todo o ano.

Palavras chaves: Yanomami, agricultura indígena, ocupação, recursos indígenais, sistemas de plantio, Roraima.

I. Introdução:

1.1 Quem são os Yanomami?

_______São semi-nômades da Floresta Tropical Úmida. Classificados segundo Ramos, 1990 como "caçadores-
coletores e agricultores da Floresta Tropical Úmida. A atividade de coleta e caça dos Yanomami absorve 70% do seus 
nutrientes essênciais. Esta estratégia adaptativa de forrageamento é o que possibilita um consumo adequado de calorias 
e proteínas durante todo o ano (Good K., 1995).
_______Possuem geralmente baixa estatura, sendo também considerados por alguns autores como pigmóides
(Holmes, 1995).
Vivem em Shaponos, estes são subdivididos em Yanos (cada unidade familiar). Suas comunidades são independentes 
contendo de 15 á 160 indivíduos (Anderson, 1977).

1.2 Localização e área de uso das aldeias.

"O Ecossistema é o contexto geral onde ocorre a adaptação Humana" (Morán, 1990)

_______Albert & Gomez (1997) descreveram que o espaço da floresta explorado por uma comunidade Yanomami
pode ser descrito esquematicamente com base no modelo de uma série de círculos concêntricos ao redor da aldeia. 
Estes círculos delimitam áreas de uso, de modos e de intensidade distintos (na figura 1 os círculos estão representados 
sob a forma de elipses):

1- O primeiro, num raio de 5km, circunscreve a área de uso imediato da aldeia: pequena coleta feminina, pesca 
individual ou no verão, pesca coletiva com timbó, caça ocasional de curta duração (ao amanhecer ou entardecer) e 
atividades agrícolas.
2- O segundo , num raio de 5 a 10km, é a área de caça individual e de coleta familiar do dia a dia.
3- O terceiro, num raio de 10 a 20km, é área de expedições, envolvendo atividades de caça coletiva com duração de 
uma a duas semanas, que precedem aos ritos de cremação funerária e os grandes encontros cerimoniais 
intercomunitários. Nestas áreas também ocorrem as longas expedições plurifamiliares para coleta e caça com duração 
de 3 a 6 semanas (durante a fase de maturação de novas plantações). Estas expedições tem geralmente por alvo áreas 
onde se encontram agrupamentos de apreciadas árvores frutíferas ou áreas selecionadas por sua riqueza de caça. 
Encontram-se também nesta "terceira elipse" tanto as roças novas quanto as antigas, junto às quais acampam 
esporadicamente para cultivar ou colher, cujo nos arredores a caça abundante.
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II. Área de Estudo:
_______A Área Indígena Yanomami encontra-se atualmente dividida em pólos, onde se localizam agentes de saúde,
missionários, e fiscais da FUNAI. A área de estudo compreende o Pólo sanitário de Xitei/Xidea com o total de 22 
comunidades/aldeias Yanomami.
_______Este estudo será realizado na região da Serra do Parima1, município de Alto Alegre, Roraima, Brasil. Dentro
da Área Indígena Yanomami, na aldeia de Watatas (02° 36'29"N / 63°52'18"O), figura 6. A comunidade possuí 7 
shaponos e 151 habitantes conforme o último senso realizado pela ONG Urihi em 2000.

III. Objetivo do Presente trabalho:

_______O objetivo deste trabalho é caracterizar e mapear as roças dos Yanomami de Watatas acompanhando suas
modificações ao longo do ano, afim de se conhecer os produtos plantados pelos mesmos, o período de plantio e 
caracterizar as formas de manejo utilizadas.

IV. Materiais e Métodos :

_______Os métodos se dividiram em duas etapas, a primeira consistiu em uma coletra de dados brutos, ou seja, visitas
em 3 épocas diferentes do ano visando caracterizar:
1) os produtos plantados e coletados por período
2) estado da plantação = P0, produtividade zero; Pi, produtividade inicial; Pa, produtividade ativa; Pv, produtividade 
velha.
3) Épocas de corte e queima das roças

_______A segunda parte consistiu em entrevistas com 9 Yanomami, com o auxílio dos registros (fotos, gravações,
anotações) das visitas nas roças e livros, foi possível identificar posteriormentede os produtos plantados por eles em 
Watatas. As perguntas eram livres, Ex: mostrava-se o objeto e perguntava Witi pei te tha? (O que é isso?) .
Esta metodologia visava obter o nome (na língua Yanomami) de cada produto e variedades por eles utilizadas e em 
seguida a identificação em português com auxílio de especialista e de acervos bibliográficos da EMBRAPA e do 
INPA.

V. Resultados

_______Os produtos plantados pelos Yanomami de Watatas estão listados na tabela I, sendo que a banana (Musa sp)
consistiu na principal fonte de amido da dieta Yanomami. Sendo a mesma durante todo o ano plantada e colhida.
_______O ciclo das atividades anuais Yanomami está apresentado na figura 1. Neste contém todas as atividades
ligadas a roça referentes a cada período do ano. Os Yanomami mostraram ter um total conhecimento das estações e o 
domínio de técnicas apropriadas para a agricultura em cada período, assim como os diferentes produtos que tevem ser 
plantados em cada estação. O período de seca estaria associado ao período de queimada das roças, enquanto durante 
todo o ano novas roças estão sendo cortadas. O final da seca seria o principal período referente ao plantio, porém 
durante também todo o ano pode ococrrer a substituição de determinadas espécies na roça.
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Figura 1: Esquema de plantio e colheita e aproveitamento dos recursos Yanomami ao longo das estações 
Tabela 1: Nomeclatura científica, vulgar e Yanomam dos produtos existentes nas roças Yanomami

NOME DOS PRODUTOS NOME CIENTÍFICO NOME DAS VARIEDADES

Português Yanomam Yanomam Português
l-Lokoasikikt
2-Maritosikt Ouro
3-Pareamasik f Pacovà

1-Banana Kolahasi Musa xpp. 4-Paixianiakik +
5-Uxip iriamakik t
6-Xiahiamakik ’
7-M otop iriamasik> 
S-Kolahákik *
9-Napekik *
10-Leprakikt

Banana da terra 
Sào T omé 
Nanicào

Pacovi
Prata

Nanica
1 -Paixikirimikik ►
2-Akorimikik ^

2-Mainào Rokorokoa Carica papava L. 3-Sisiswakokorimakik •
4-Warokik i
5- uxilokolokoakiki

3-Baiata Hokoma Ipomoea batatas Lam. 1 -Wakirimà vermelha
doce 2-Xitererimã

3-Aurimà Branca
4-lnhame Ohinamu Dixcorea alala 1 -Ixarumoko

2-Lalot imamuko
3-Aurimoko

5-Pupunha Laxa Bactris gaxipaex 1 -Wakirimakik • 
2-napekiki
1-Aurimikoko

6-Macaxeira Naxikoko Maníhol xculenta Crantz 2-larimikoko
3-Uxirimikoko 
5-komirtmikoko Venenosa

7-Cana Puusi Saccharum officinarum L. 1-Waki (napekiki)
2-Au

Vermelha
Branca

8-Miüio vanomoko Zea mavx L. s/nome específico
1-Laparimaki

9-Cará svahaák • Dixcarea caycncuncnxix 2-Aurimak
3-Uxirimak t-

10-Jirimum Nào existente Curcuhita maxima Duch nào existente
11 -Goiaba Nào existente Psulium suavava l-waki Vermelha
13-Laranja Nào existente Citrus xíncnsix (L.)Orbeck Seleta
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Conclusão:

_______Os Yanomami, como outros indígenas da Floresta tropical úmida, estão cada vez mais se especializando em
técnicas agrícolas e adquirindo através de outro indígenas e missionários novos produtos para para plantarem em suas 
roças, como por exemplo a abóbora, a goiaba, a laranja, a cana de açúcar, entre outros. Este fato também pode indicar 
uma mudança do hábito semi nômade para uma tendência mais sedentária, porém para afirmar está hipótese seria 
necessário outros estudos.
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1 Possuí a extensão de 250km NNW para SE com altitudes que variam de 1400m à 1600m acima do nível do mar. A 
vegetação da região constituí-se de uma Floresta Tropical Densa (Huber et. al., 1984).
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Diálogo entre saberes na formação de professores do Parque Nacional do Jaú, Am

Dra. Ma. do P. Socorro Rodrigues Chaves 1 
Francileide Moreira Lima Bindá 2

RESUMO
Na perspectiva de tomar a relação sociedade-natureza como mútua e complementar, apesar de marcada por 
contradições inerentes a essa dinâmica de interação, nesse estudo busca-se estabelecer as bases para o diálogo, no 
plano teórico e prático, entre saberes. Embora se reconheça a complexidade para empreender ações nesta direção. 
Todavia, os termos que se opõem, também podem aliar-se em alianças fundadas na cultura, que, por excelência, 
caracteriza-se como instância humanizadora do próprio homem e da mulher na relação com a natureza.

Este trabalho apresenta a experiência de pesquisa e extensão realizada pelo Programa de Formação Continuada de 
Professores Rurais nas comunidades do Parque Nacional do Jaú (PNJ), nos municípios de Novo Airão e Barcelos, no 
Amazonas. O processo educacional ocorre nos mais variados contextos sociais dos quais o homem participa. Visto 
deste modo, a escola não se constitui num locus isolado da realidade daqueles que dela participam, pelo contrário, esta 
pode ser um mecanismo de fortalecimento da organização social, na medida em que sua estrutura fundamental esteja 
articulada de forma crítica e consciente.
PALAVRAS-CHAVE: educação; diálogo entre saberes; natureza.

Dialog input knowledges in the teachers' formation of the National Park of Jaú, Am 

ABSTRACT
In the perspective of taking the society-nature relation as mutual and complementary, in spite of marking by inherent 
contradictions to this dynamic of iteration, in this study it seeks establish the bases for the dialog, in the theoretical and 
practical plan, come in knowledges. Although we recognize the complexity to undertake actions in this direction. 
However, the has to are opposed, also can ally itself in alliances founded in the culture, which, for excellence, it 
characterizes as instance to humanize the man and the woman in the relation with nature.

This work introduces the research and extension experience accomplished by the Formation Program Continued of 
Rural Teachers in the communities of the National Park of Jaú (PNJ), in the municipal districts again Airão and 
Barcelos, in Amazonas.

The educational process occurs in the varieder social contexts of which the man takes part. Seen thus, school does not 
constitute in a locus isolated of the reality of those that of her take part, on the contrary, this it can be an invigoration 
mechanism of the social organization, in the measure in which your fundamental structure be articulated of critical and 
conscious form.
KEY WORDS: education; dialog input knowledges; nature.
Introdução

A sociedade moderna vive uma complexa e profunda crise social, econômica e política com reflexos simultâneos em 
toda a esfera global, produzindo um quadro de incertezas e paradoxos. Neste contexto, a rapidez e imprevisibilidade 
dos acontecimentos colocam a ciência frente a novos desafios, inquietações, questionamentos e conflitos 
paradigmáticos. Começa-se a questionar a incontestabilidade do conhecimento científico revelando uma ciência que, 
mais que detentora de verdades e certezas absolutas, abre caminho para novas descobertas e para construção de um 
diálogo crítico e reflexivo com outras formas de conhecimento.

Entretanto, apesar desta possível interação fazer parte de intensos debates e reflexões, na prática, os espaços e 
mecanismo de fomento e potencialização desse processo, ainda são incipientes, então como caminhar para a 
comunicação e colaboração entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional e transcender para uma 
efetiva interação entre eles?

DEBATES CONTEMPORÂNEOS SOBRE AS DIFERENTES DIMENSÕES DA RELAÇÃO NATUREZA E 
CULTURA
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A história das teorias que abordam a relação da sociedade com a natureza no mundo ocidental tem seguido três 
tendências básicas: 1) a ênfase no papel dominante do desenvolvimento da sociedade sobre o ambiente físico; 2)a 
priorização do meio ambiente em relação à dimensão cultural; 3) o entendimento de que a predominância de um 
elemento ou outro não está pré-determinada, depende de cada situação particular e complexa. 3 Os estudos da relação 
natureza e cultura têm gerado inumeráveis controvérsias na comunidade científica e enriquecem as discussões sobre a 
relevância dos saberes populares, de como estudá-los, e de como podem ser melhor elucidados, enquanto exigências 
de ordem intelectual e/ou prática.

Para Marx, Engels, Geertz (1963) e demais abordagens histórico-estruturais, a relação sociedade-natureza, a 
problemática ambiental contemporânea resulta das contradições geradas no âmbito das relações de exploração do 
homem pelo homem, na produção material da vida na sociedade capitalista. 4 Na década de 60, Lévi-Strauss 
denominou de "a ciência do concreto" todos os saberes sobre a natureza e, que por possuírem características 
sistematicamente desenvolvidas não podem submeter-se a apenas a uma utilidade prática 5. Gonçalves (apud Cunha, 
1994) destaca que ...toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma determinada idéia do que seja a natureza, 
nesse sentido, o conceito de natureza não é natural, sendo na verdade criado e instituído pelos homens. Constitui um 
dos pilares através do qual os homens erguem suas relações sociais, sua produção material e espiritual, enfim a sua 
cultura." (p. 8).

Cunha (1998) destaca que, no plano da sociedade moderna, a lógica expansionista industrial possui uma noção de 
espaço, de território que não contempla a diversidade, ou seja, as diferentes formas sociais de interagir com a natureza. 
Assim, as distintas formas sociais de apropriação da natureza, dos recursos e do espaço, que se diferenciam do modelo 
urbano-industrial, são tidas como atrasadas, anacrônicas, inferiores.

Neste sentido, para romper com as forças e as tendências vigentes, será imprescindível o reconhecimento do estatuto 
dos saberes das diversas culturas; na condição de assumir um desafio histórico que se coloca para a modernidade no 
sentido de preservar a vida no planeta, de gerar formas alternativas de relacionamento entre sociedade-cultura- 
natureza. Esse desafio, parece exigir a construção de um projeto societal, que respeite as condições específicas de cada 
formação social, que conjugue simultaneamente "desenvolvimento e conservação da natureza, tradição e modernidade 
(...), épreciso, de um lado, conhecer as formas tradicionais de apropriação e utilização do espaço e dos recursos 
naturais, resgatando toda a sabedoria que as 'comunidades tradicionais' detêm no trato com a natureza (...), de outro, 
significa a incorporação e atualização desse saber no bojo de um projeto amplo e contemporâneo que seja sustentado, 
tanto em sentido econômico, ecológico e social." (Cunha, 1998).

A relação sociedade-natureza tem importância central para o estabelecimento do uso dos recursos naturais, nesta 
perspectiva, Moscoviti (1974) define um caráter novo ao naturalismo, definindo três idéias básicas:

1. O homem e a mulher produzem o meio que os rodeia e são por ele produzidos. A intervenção na natureza faz parte 
de sua condição humano-social. A forma como intervêm é que faz a diferença.
2. A natureza é parte da história da sociedade.
3. A relação cultura-natureza não ocorre no plano individual mas coletivo. A sociedade pertence à natureza, sendo 
produto do mundo natural por um trabalho constante de invenção.

Todavia, não obstante se busque promover a convergência entre os termos Sociedade, Cultura e Natureza, não raro, 
faz-se de modo a evidenciar uma complexa relação de exterioridade. Dentre diversos exemplos, relativos a esta forma 
de percepção, destaca-se o modo como são concebidas determinadas modalidades de unidades de conservação de uso 
restrito, onde a natureza é tida como uma variável independente, junto a qual homens e mulheres apresentam-se como 
meros agentes externos, cujas ações devem ser disciplinadas e unilateralmente ajustadas ao meio natural.

Nas abordagens sociológicas a tendência dominante privilegia a sociedade em oposição à natureza, sem considerar 
suas especificidades, processos e movimentos próprios, enfim, promove-se uma polarização, onde apenas a sociedade 
possui estatuto próprio, numa visão descontínua da relação sociedade-cultura-natureza.

AS FORMAS DE GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS VIA SABERES TRADICIONAIS

Na década de 80, a perspectiva de estudo das formas de gestão dos recursos naturais ganhou forte impulso, o que de 
certo modo demarcou o compromisso em avançar no desvendamento da dinâmica de organização sócio-cultural das 
populações tradicionais. Identifica-se a estruturação de um campo de ação com perspectivas animadoras para a
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abordagem das culturas tradicionais na gestão dos recursos naturais, que além do aspecto cognitivo, compreende a 
dimensão prática desses saberes, esse campo difundiu-se nas organizações internacionais (IUCN, UNESCO, p. ex.) 
pela sigla TEK (TraditionalEcologicalKnowledge) e no campo de gestão dos recursos por TEKMS (Traditional 
Ecological Knowledge and Management Systems). 6

No caso das populações rurais na região, a vinculação de suas vidas e atividades produtivas com as esferas externas ao 
seu contexto imprime vínculos com ritmos diferentes dos tradicionais à relação com a natureza e entre eles. No 
entanto, Morán (1990) destaca que ao longo da existência histórica: "... as populações indígenas e caboclas da 
Amazônia têm-se adaptado ao meio ambiente físico amazônico e às forças externas da sociedade colonial e nacional. 
Os graus de adaptação ao meio ambiente amazônico que cada uma tem atingido num momento dado varia, em função 
das forças históricas, sociais e político-econômicas que os têm influenciado. O manejo de algumas sociedades estará 
menos acoplado ao ambiente físico do que ao ambiente econômico da sociedade brasileira, enquanto que outras terão 
práticas sofisticadas de manejo ambiental desenvolvidas gradativamente" (p.26)

Em termos diversos aos mecanismos mais simples de adaptação biológica, nos sistemas socioculturais a capacidade 
cognitiva dos agentes sociais traduz um componente avaliativo, através do qual o próprio contexto 
contribui/condiciona esforço adaptativo - não apenas os resultados efetivos, mas faculta as potencialidades ou as 
limitações do próprio processo adotado para alcançá-los. Esta capacidade, inerente aos grupos sociais, os dota de 
habilidades para construírem de forma cada vez mais criteriosa suas chances de sobrevivência, tomando como 
orientação os saberes adquiridos e atualizados (Chaves et al., 2001).

Com base em tais conhecimentos, os homens e mulheres procedem a uma triagem no plano de suas inter-relações com
o meio que os cerca de forma contínua, não linear e nem determinística. Esses agentes procedem a tal triagem através 
dos padrões (re) atualizados ao longo da história de seu grupo, pleno de significações, interpretações do real 
compartilhadas e corporificadas em símbolos e instituições (crenças e mitos, valores e normas, saberes). Esta 
possibilidade faculta a aproximação entre natureza e cultura, cujas fronteiras, de um modo muito singular, são bastante 
tênues (Lévi-Strauss, 1978).
No entanto, é importante estar atento às visões homogeneizantes que simplificam os sistemas de representação desses 
grupos, Godelier (1983) destaca em seus estudos, que uso de determinados recursos e espaços derivam do sistema de 
representações que são formulados, pelos indivíduos e grupos, sobre seu meio, cujas representações os orientam em 
sua atuação local.

Na relação sociedade-cultura, as populações tradicionais elaboram e consolidam sua base de conhecimentos, suas 
atitudes e estratégias de comportamento lidando com os limites (reais e ideais) impostos pela natureza circundante.7 
Onde os fenômenos sociais são interpretados sob a égide das instituições a partir do sistema de representações e 
valores formulados de maneira relacional pelos membros de uma determinada sociedade.

A dinâmica que os agentes sociais estabelecem no interior da sociedade e de seus próprios grupos, na produção de 
saberes, técnicas e valores, modela uma trama complexa de relações. Nesta trama, a cultura, enquanto síntese do 
próprio conhecimento assimilado sobre o meio em que os agentes estão inseridos e das inter-relações com ele, atua na 
mediação da relação dos sujeitos com a natureza circundante, mediante as exigências do seu próprio desenvolvimento, 
nas formas diversas de percepções e de ações sobre o território e no manejo dos recursos (Chaves et al., 2001). 
Percebe-se que não raro a noção de natureza é adotado com sentido unívoco, reificante e exterior desvinculando-o das 
relações de poder que regem a sociedade: o conjunto entre as diferentes lógicas de uso dos recursos e de acesso aos 
direitos sociais pelas populações empobrecidas.

Apesar do reconhecimento da existência de novas e inovadoras perspectivas relativa aos saberes tradicionais, 
reconhece-se o limitado número de ações relativas às demandas sociais dessas populações para além do exercício de 
investigação científica ou de ações direcionadas por interesses exógenos. Posto que, é preciso não perder de vista o 
fato de que os saberes tradicionais e suas práticas requerem contribuições práticas que potencializem as formas de 
organização sócio-cultural e políticas locais. Faz-se necessário ampliar os conhecimentos sobre esses povos que 
demonstram possuir um imensurável saber sobre seu território, com habilidades e potencialidades para instituir 
importantes ações de desenvolvimento.

As pesquisas desse novo movimento, sobre saberes tradicionais, acompanham programas cooperativos entre Estado, 
pesquisadores e comunidades tradicionais para solucionar questões relacionadas ao meio ambiente e ao uso dos 
recursos naturais. O que ressalta uma surpreendente mudança na consciência etnocêntrica do mundo ocidental, onde
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quaisquer formas de saber que não fosse oriunda do mundo urbano-industrial eram consideradas como ultrapassadas, 
sem valor heurístico.

A escola como espaço para diálogo entre saberes

As dimensões da problemática que envolve a escola são extensas, considerando que a educação de forma geral é um 
tema polêmico, complexo e contraditório. E é a partir do reconhecimento da função social exercida pela escola, ao 
mesmo tempo conservador e transformador, que se efetuam reflexões sobre a articulação do conhecimento formal e os 
saberes socialmente construídos. A escola é vista como único espaço onde se veicula o saber formal orientado à 
capacitação intelectual do indivíduo para viver em sociedade, cujas expectativas correspondem a melhoria da 
qualidade de vida.

A escola configura-se no mecanismo de reprodução da ideologia dominante, negando o valor da experiência 
acumulada pelos alunos e reforçando sua exclusão social. Morin (apud Petraglia, 1995) acrescenta: "O
desenvolvimento das competências inatas anda a par do desenvolvimento das aptidões para adquirir, memorizar e 
tratar conhecimento. E, pois, esse movimento espiral que nos permite compreender a possibilidade de aprender. 
Aprender não é apenas reconhecer o que, de maneira virtual já  era conhecido. Não é apenas transformar o 
desconhecido em conhecimento. E conjunção do reconhecimento e descoberta. Aprender comporta a união do 
conhecido e desconhecido." (p. 71)

Na visão tradicional da escola o professor era o transmissor das informações e o aluno era o receptor e repetidor das 
mesmas, sem que estas, na maioria das vezes tenham algum significado para ele. A idéia proposta por Morin, assinala 
um processo de construção do conhecimento, a partir da interação dos conteúdos conceituais e saberes sócio-culturais. 
A integração da escola e o seu reconhecimento das instituições sócio-culturias comunitárias é fundamental para 
diminuir o distanciamento entre essas duas organizações. A esse saber comum, denominado senso, Geertz (1988) 
chama de bom senso, visto que, " ... é capaz de lidar com os problemas cotidianos, de uma forma cotidiana, e com 
alguma eficácia ..." (p. 115) . Desse modo, desconsiderar a realidade e a vivência do aluno no processo ensino- 
aprendizagem, significa perpetuar um educação cujo papel é reproduzir o discurso dominante e atender apenas às 
exigências do capital.

No meio rural essa problemática é agravada por vários determinantes. A ação da escola é limitada, e em muitos casos 
restringi-se à reprodução de conhecimentos descontextualizados, isolados e desarticulados da realidade social, 
econômica e cultural da realidade da zona rural. Para Calanzans (apud Leite, 1981) " ... a escola ao ser levada ao 
campo defronta-se com as mais diversificadas formas de processos produtivos, com ambientes culturais heterogêneos 
e com clientelas diferenciadas com valores e aspirações próprias. Metidos nestes grupos populacionais 'desiguais', 
sem atender à exigência de conhece-los para introduzir ensinamentos a partir de seus saberes, a escola apenas 
sobrevive." (p. 115).

No contexto das comunidades rurais a escola, como nos centros urbano, também assume um papel contraditório. No 
caso do Parque Nacional do Jaú , a necessidade de acesso à escola é um dos fatores determinantes na formação de 
comunidades do Parque Nacional do Jaú - PNJ. Para os comunitários a implantação de uma escola, além de 
oportunizar a melhoria da qualidade de vida pessoal também serve como um indicador importante para constituição e 
desenvolvimento da própria comunidade, pois atrai mais famílias, aumentando assim, sua visibilidade e facilidade nas 
negociações junto as prefeituras locais.

Por outro lado, a escola na zona rural além de enfrentar problemas como: escassez de material didático, merenda 
escolar insuficiente e não regionalizada entre outros, não corresponde aos interesses dos agentes sociais da zona rural, 
não propicia uma reflexão crítica desta realidade, não incorpora seus conhecimentos e lhes impõem um modelo 
pedagógico fundamentada a partir de um referencial urbano, que reforça as desigualdades e a divisão entre um " saber 
elitizado e culto" dos grandes centros urbanos e o saber "inculto e de pouco valor social" da zona rural.

Formação continuada de professores: uma experiência prática na construção do saber.

Entendendo a educação como um processo de construção coletiva do conhecimento e reconhecendo o importante 
papel da educação como instrumento de organização social no PNJ, bem como a liderança e a influência exercida 
pelos professores no interior das comunidades, a FVA através da Coordenadoria Sócio-ambiental, deu início, em 1997, 
ao desenvolvimento de um programa de formação de professores, em parceria com a Universidade Federal do
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Amazonas, Secretaria de Educação de Barcelos e o Centro de Trabalhadores da Amazônia (CTA).

Este programa tem como objetivo desenvolver atividades de formação junto aos professores do parque, buscando 
maior interação entre os conteúdos pedagógicos, as questões ambientais e os saberes e cultura da população local, 
reforçando o papel da escola no processo de mobilização e organização da comunidade.

Os procedimentos metodológicos norteadores dos cursos dos professores, estão fundamentados num processo sócio- 
educativo participativo a partir de:

1. Resolução das atividades a partir da problematização dos conteúdos: construção coletiva de conhecimentos a serem 
trabalhados nos cursos, faz-se a estruturação dos temas e dos conteúdos tendo como ponto de partida um processo de 
problematização dos aspectos sociais, econômicos e políticos. Esse recorte metodológico oportuniza a instituição de 
um espaço de reflexão e debate de inúmeras questões que não se esgotam no conteúdo de um texto, pelo contrário 
geram novos conteúdos que podem ser explorados em qualquer disciplina de forma dinâmica e motivadora para os 
alunos.
2. Trabalhos em grupo: no desenvolvimento das atividades em grupo, o estímulo à cooperação entre os participantes, 
resulta em construção coletiva. A formação dos grupos pode ser orientada ou espontânea, conforme a necessidade 
apresentada pelo próprio grupo. Sempre se trabalha no sentido de que haja, na medida do possível, uma troca ou ajuda 
mútua entre os integrantes do grupo, direcionando-os para uma ação de cooperação entre os envolvidos e não um 
estímulo à competição.
3. Participação: a motivação constante à participação dos professores em cada etapa das atividades consiste 
principalmente na valorização de seus conhecimentos e experiências profissionais, enfocando a necessidade de se 
buscar, dentro de um processo participativo e construtivo, novos conhecimentos, relacionando-os e trabalhando-os de 
acordo com a sua realidade.
4. Envolvimento da comunidade nas atividades da escola: os professores trabalhem na sala de aula conteúdos que 
resgatam a cultura local, e valorizem a contribuição da comunidade, trazendo dessa forma, os saberes locais para a sala 
de aula. Neste caso, muitos dos dados levantados durante os cursos são obtidos com a contribuição dos comunitários 
que com seus saberes e habilidades enriquecem o conteúdo e reforçam a importância desse envolvimento/intercâmbio: 
escola/comunidade.
5. Elevação da auto-estima: os procedimentos metodológicos trabalhados no curso têm como premissa estimular a 
autonomia de professores e alunos, cujo referencial e fonte de reflexão, na busca de resolução de problemas, são os 
elementos de sua própria realidade.
6. Material de apoio didático: o material de apoio é constituído dos seguintes itens: dicionário, almanaque abril, fita 
métrica, mapas mundi, mapas do Estado, do Município e do Parque. Este material tem servido para apoiar o 
desenvolvimento de atividades como: levantamento de informações, questionamentos, comparações, comprovações, 
entre outros.
7. Síntese/avaliação: ao final de cada trabalho os professores fazem uma síntese com as impressões e avaliação das 
atividades do dia. As sínteses podem ser feitas individualmente ou em grupo dependendo da necessidade.
Apoio e monitoramento institucional: além dos cursos de formação, faz parte desse trabalho um conjunto de ações de 
apoio e monitoramento das atividades didático pedagógicas como o acompanhamento da atuação do professor em sala 
de aula.
Produção de materiais didáticos: o recurso mais utilizado pelos professores do PNJ, é o livro didático que por sua vez 
é desvinculado da realidade local e reproduz um modelo social, cultural e econômico de outras regiões. Em fim, nega 
as condições de vida, valores e crenças dos grupos sociais locais. Faz parte do programa de formação de professores a 
produção de materiais didáticos que dêem suporte às atividades pedagógicas, trazendo para sala de aula conteúdos que 
abordem a experiências de vida, interesses e necessidades dos alunos. Materiais didáticos que propiciem a reflexão e 
favoreçam a interação e o diálogo dinâmico entre os saberes populares e o conhecimento acadêmico.

Diante desta proposta, o Livro de Peixes: série recursos naturais, composto por dois volumes ( livro do aluno e do 
professor) foi o primeiro material produzido com objetivo de contribuir para o trabalho e reflexão de professores e 
alunos de 1a a 4a série do ensino fundamental do PNJ e da zona rural do Município de Barcelos. Esta produção partiu 
de um processo de construção coletiva contando com a participação de professores, alunos, comunitários e 
pesquisadores. A escolha do elemento peixes como primeiro tema gerador desse trabalho, justifica-se pela sua 
importância cultural, social, econômica, simbólica e ambiental na região amazônica. O livro contém textos com 
ilustrações de peixes feitos pelos professores, informações científicas e propostas de atividades com abordagens 
interdisciplinares.
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Atualmente o livro está sendo utilizado nas escolas do PNJ e algumas escolas rurais de Barcelos, sobre um processo 
sistemático de monitoramento de avaliação individual e coletiva. O acompanhamento do uso do livro nos permite 
dizer que houve a incorporação não só do livro mas da proposta pedagógica do programa de formação de professores. 
Além disso, há interesse por parte dos professores em dar continuidade a produção de novos livros e outros 
instrumentos pedagógicos voltados na realidade local dos agentes sociais.
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joia@fva.org.br.
3 Ver Morán, 199.
4 "Nós não estudamos o homem individual, mas o das sociedades. E o todo não é a soma das partes"(Roué, 1997:193).
5 Roué, 1997.
6 Este campo foi associado ao movimento de direito de propriedade intelectual, em defesa de agricultores e coletores 
ante ao capital e, principalmente atribuídos aos grupos indígenas. A adoção do termo "tradicional", por vezes, contém 
uma razão conservadora que limita a percepção do caráter dinâmico das culturas. Ver Roué, 1997.
7 Viera & Weber, 1995:26.
8 O Parque Nacional do Jaú é uma Unidade de Conservação de uso indireto, formado pelos rios Jaú (principal rio), 
Unini e Carabinani, localiza-se no Estado do Amazonas, nos Municípios de Barcelos e Novo Airão. Existem no PNJ 
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9 A Fundação Vitória Amazônica é uma Organização Não-Governamental, sem fins lucrativos, sediada em Manaus. 
Fundada em 1990, com o objetivo de conservação do meio ambiente aliada à melhoria da qualidade de vida dos 
habitantes da região amazônica, em particular da bacia do Rio Negro, mediante o uso sustentável dos recursos naturais 
de seus ecossistemas, respeito às culturas e à diversidade étnica regional.

^KtTCDT/H) T O P O  DfanYTâlA

6 de 6 07/04/2016 15:55

http://nerua.inpa.gov.br/NERUA/11
mailto:socorro.chaves@ig.com.br
mailto:joia@fva.org.br


Educação solidária http://nerua.inpa.gov.br/NERUA/12.htm

^MTCDTOP ( IN D IC E  P ^ T Ü l

EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NO ALTO SOLIMÕES.
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Valorizando os saberes populares: uma educação diferenciada

Reconhecendo a função social da Escola no Agrário para a efetivação do diálogo entre os saberes popular e científico 
propôs-se o presente trabalho de Educação e Qualificação Solidária com elevação da Escolaridade. A proposta foi 
efetivada em quatro núcleos onde aglutinam-se agricultores familiares de 13 comunidades localizadas no município de 
Benjamin Constant, no Alto Rio Solimões. Os núcleos apesar de nas representações dos educandos serem um espaço 
de "Escola" a mesma configura-se como mecanismo de crítica da ideologia dominante, valorando a experiência 
acumulada no cotidiano de vida na produção em sistema agroflorestal.

Abordagem

Utilizando-se a abordagem sistêmica (Morin, 1998) e a proposta de religação dos saberes (Morin, 2001) enquanto 
processo educativo de construção do conhecimento, a partir da interação dos conteúdos conceituais e saberes 
socioculturais efetuou-se, os procedimentos didático-pedagógicos com a construção de materiais pelos educandos.

O resultado da experiência vivenciada por atores sociais

O reconhecimento das instituições socioculturais comunitárias nos conteúdos e materiais permitiu aprendizado em 
menor tempo e a construção de diálogo entre os saberes de modo a manifestar claramente a realidade e a vivência do 
educando no processo ensino-aprendizagem. O significado desse resultado vem a mostrar formas de processos 
produtivos, com ambientes culturais diferenciados e valores e aspirações próprias, são grupos de atores sociais 
diferentes com percepção de que no processo ensino-aprendizagem da formação solidária ocorre a aquisição de 
condições de cidadania.
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O perfil do homem amazônico

A Amazônia é uma das regiões pobres do Brasil, e o amazônida a não ser pelas atividades com uso dos recursos 
ambientais disponíveis nas formas de extrativismo vegetal e animal e pela agricultura que pratica, dispõe de poucos 
recursos para melhorar a sua condição de vida, por falta de assistência, qualificação escolar e formação comunitária 
somadas às dificuldades naturais impostas pelas peculiaridades regionais.
A pesquisa objetivou obter informação sobre os processos de etnoconhecimento utilizados na conservação de recursos 
genéticos vegetais para futura utilização em formação e qualificação dos agricultores familiares, a partir de estratégia 
metodológica em extensão rural.

Etnoconservação: Desenvolvimento e difusão 
de mecanismos de informação

Em nível de agricultores familiares, está ocorrendo o processo de desenvolvimento e difusão de mecanismos de 
informação para a formação de consciência pública (comunicação e organização, permitindo a possibilidade de gerar e 
utilizar informações como também, de orientar a ação, tomar decisões e etc.), sobre as questões de conservação de 
recursos genéticos vegetais de hortaliças, através de instrumentos de extensão rural construídos com participação 
comunitária.

Abordagem metodológica

A meta é buscar uma aprendizagem sistematicamente organizada por meio de treinamentos, oficinas encontros e 
grupos de trabalho e estudo e, também, pela produção e divulgação de material didático-pedagógico (cartilhas) com 
conteúdo em formação comunitária.

Agricultura familiar: percepção da biodiversidade

A origem dos dados que vêm compondo os conteúdos dos materiais didático-pedagógicos obtidos através da aplicação 
de questionários sócio-econômico e levantamento de fruteiras; entrevistas com roteiro prévio; elaboração de croquis de 
moradias e suas respectivas áreas de produção; elaboração de diário de campo; construção de mapas cognitivos, 
mostram a necessidade da abordagem da biodiversidade e sociodiversidade da análise do discurso dos comunitários.
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Etnoconservação da Fauna Aquática no Médio Amazonas: situação atual e perspectivas 1
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RESUMO

A etnoconservação da fauna aquática é analisada como uma resposta adaptativa das populações ribeirinhas à ausência 
de políticas governamentais de gestão ambiental que atendessem aos seus interesses. Para neutralizar as depleção de 
estoques pesqueiros locais e as mudanças tecnológicas e econômicas na industria pesqueira regional iniciadas na 
década de 50 e intensificadas durante a década de 80, diversas comunidades ribeirinhas da região do Médio Amazonas 
desenvolveram sistemas de manejo coletivos da fauna aquática, independentes da participação do governo e fora do 
sistema formal de gestão.

Apenas recentemente, tem-se buscado a formalização destas instituições locais de manejo. A partir do final dos anos 
90, começaram a surgir ações e perspectivas por parte das agências governamentais e das comunidades que apontam 
para o estabelecimento futuro de formas de manejo participativo. A partir da apresentação de duas experiências: o 
manejo comunitário de pesca em Itacoatiara (AM) e o manejo participativo de quelônios aquáticos em Terra Santa 
(PA), e com base nas teorias pós-modernas de manejo de recursos naturais, são analisadas as principais características 
e conceitos da etnoconservação da fauna aquática na região, suas dificuldades e potencialidades.

Palavras-chave: Manejo Comunitário, Manejo Participativo, Common-pool Resource Theory.

As políticas de conservação de recursos naturais têm sido guiadas por uma visão determinista segundo a qual, em 
situações de livre acesso e apropriação privada, a exaustão e a degradação do recurso explorado é inevitável (McKean, 
1992). Como a mais popular das metáforas associadas a essa visão, a “Tragédia dos Comuns” (Hardin, 1968) passou a 
ilustrar o que se tem denominado genericamente de dilema social: uma situação em que ações individuais podem levar 
a um resultado que é coletivamente irracional (Heckathorn, 1996).

Até muito recentemente, governos nacionais têm baseado suas políticas públicas para o manejo e conservação de 
recursos naturais na racionalidade individualista como a imagem paradigmática do comportamento humano. Evoca-se 
a inevitável “tragédia” da exaustão dos recursos explorados coletivamente para justificar-se quer seja a privatização 
completa quer seja a centralização da administração dos recursos naturais pelo poder público (Stocks, 1987). Exemplo 
maior encontra-se no modelo de Parques Nacionais adotado mundialmente. Nestes projetos, as áreas escolhidas são 
desapropriadas e as populações tradicionais residentes nas futuras unidades de conservação são removidas. O motivo 
alegado é o de que a permanência de populações humanas nestas áreas é incompatível com os objetivos 
conservacionistas destas unidades.

No entanto, estudos empíricos sobre o comportamento de grupos de usuários de recursos naturais coletivos permitem 
concluir que estes grupos nem sempre seguem a lógica econômica individualista da "Tragédia dos Comuns". A 
literatura científica registra inúmeros estudos que demonstram a capacidade que usuários de recursos coletivos têm de 
se organizarem para monitorar seu próprio comportamento e para impor sanções àqueles indivíduos que apresentarem 
comportamento inadequado. Com isso, a idéia de descentralização da administração de recursos naturais e o 
envolvimento de populações locais têm ganhado espaço na formulação de políticas públicas e na elaboração de 
projetos de desenvolvimento regionais (Ostrom, 1990; Cernea, 1991).

Populações ribeirinhas da microregião do Médio Amazonas estão entre aquelas que compartilham seus recursos 
naturais de uso coletivo. Essa região compreende os municípios dos Estados do Amazonas e Pará, localizados ao 
longo da calha do rio Amazonas, no seu trecho entre as confluências do Rio Negro (à oeste) e rio Tapajós (à leste). 
Nesta área, encontram-se dois dos principais entrepostos de desembarque pesqueiro da Amazônia: Manaus e 
Santarém. As populações rurais desses municípios são diretamente dependentes de uma pesca de subsistência não 
competitiva, abundante e de fácil acesso. Os pescados, incluindo-se os peixes, répteis e quelônios aquáticos, 
representam um recurso estratégico para a reprodução econômica e sociocultural dessas comunidades. Porém, devido à
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desvalorização dos produtos agrícolas tradicionais da várzea (seringa, cacau e juta) e a valorização do pescado regional 
nos mercados interno e externo, estoques locais dessas espécies vêm sendo ameaçados pela exploração comercial, 
pondo em risco até a segurança alimentar das populações ribeirinhas.

Como resposta à falta de uma política governamental de gestão ambiental que atendesse aos anseios dessas populações 
tradicionais, as comunidades ribeirinhas e as organizações que as apóiam começaram a assumir a responsabilidade 
pela gestão dos recursos naturais, e desenvolveram sistemas de manejo independentes da participação do governo e 
fora do sistema formal de gestão (Smeraldi, 1998).

Estudos recentes revelam que, em várias regiões da Amazônia, populações ribeirinhas têm se reorganizado para 
disciplinar a exploração da fauna silvestre, especialmente o pescado, em áreas de uso coletivo (MacGrath et al., 1993; 
McDaniel, 1997 e Begossi, 2001). Embora igualmente dependentes deste recurso natural, estes grupos atingiram níveis 
diferenciados no desenvolvimento de instituições locais de manejo. Constatou-se que enquanto alguns grupos ainda 
não haviam desenvolvido quaisquer formas de ordenamento do uso de seus recursos coletivos, outros já mantinham 
acordos formais que incluíam normas de acesso, a proibição de técnicas de captura predatórias e regras explícitas 
sobre a divisão do fluxo de recursos entre os usuários (Pereira & Cardoso, 1999).

Nos últimos anos a comunidade científica internacional tem discutido intensamente sobre quais seriam os atributos 
importantes em comunidades para que estas tenham as habilidades de enfrentar com sucesso os desafios da 
dependência de recursos de uso coletivo (Pereira, 2001). Para Ostrom (1992), à medida que um grupo se comportar 
mais tipicamente como uma comunidade, maior será a probabilidade de que ele venha a adotar mudanças nas regras 
operacionais do uso do recurso que melhorarem a condição do recurso e o bem-estar da comunidade. Singleton e 
Taylor (1992) definem comunidade como: “um conjunto de pessoas (i) com alguns valores compartilhados; inclusive 
valores normativos, e preferências, além daqueles que constituem seu problema de ação coletiva, (ii) com um conjunto 
de membros mais ou menos estável, (iii) que esperam continuar interagindo uns com os outros no futuro, e (iv) cujas 
relações são múltiplas e diretas (não mediadas por terceiras partes)”. Um grupo de usuários locais que apresente estas 
características poderia mais facilmente que outros desenvolver um capital social de tal valor que os ajudasse a 
enfrentar problemas de mútua vulnerabilidade.

Em oposição ao modelo determinista da “Tragédia dos Comuns”, as teorias pós-modernas sobre o manejo de recursos 
naturais (McCay, 2000) partem de um outro pressuposto teórico principal. Segundo esse pressuposto, os indivíduos 
escolhem racionalmente suas estratégias de governo, conservação e uso de recursos em acordo com os incentivos 
institucionais oferecidos pelo sistema de manejo. Estes incentivos advêm dos atributos dos três componentes do 
sistema e das diversas interações entre estes: (A) o recurso ou serviço a ser manejado; (B) grupos de usuários locais; e, 
(C) as regras e instituições que governam o uso do recurso (Thompson, 1992).

Existem inegavelmente, contudo, dois tipos de problemas que sempre dificultam a administração do uso e exploração 
de recursos naturais. A regulamentação da exploração do estoque de um recurso natural pode gerar forte resistência 
por parte dos usuários deste recurso. Esquemas de manejo geralmente implicam no estabelecimento de um limite na 
quantidade individual ou coletiva de recurso a ser extraída por vez. Isto pode levar os usuários a adotarem um 
comportamento não-cooperativo se este limite estiver abaixo de suas expectativas de ganho econômico. Além disso, a 
regulamentação (ou ordenação) da exploração de recursos naturais gera custos organizacionais para os participantes: 
elaborar planos, reunir, negociar soluções, implementar o plano, monitorar os participantes, aplicar sanções etc. Todas 
estas atividades representam custos individuais e coletivos. Estes custos podem tornar economicamente inviáveis a 
implementação e manutenção do esquema de manejo (Baland e Platteau, 1996), ou então, podem levar alguns 
participantes a adotarem um comportamento oportunista, ou seja, beneficiarem-se do esquema de manejo sem, 
contundo, contribuir com sua parcela de contribuição nas atividades e custos de manutenção do esquema de manejo.

SITUAÇÃO ATUAL 

Etnoconservação da fauna aquática: os saberes e fazeres tradicionais

Atualmente, a etnoconservação de recursos aquáticos na Amazônia é vista como uma resposta adaptativa das 
populações locais, para neutralizar perdas naturais e econômicas no ambiente ribeirinho (MacGrath et al., 1993). 
Segundo Hartmann (1992), a pescaria continental no Amazonas tem apresentado inovações tecnológicas de 1950 a 
1970. Smith (1985) e Hartmann (op. cit.) identificaram quatro principais inovações que foram responsáveis pela
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modernização da pesca na Amazônia: (1) especialização e divisão do trabalho; (2) introdução da fibra sintética 
(malhadeira de mica); (3) utilização do gelo e (4) utilização do motor a diesel para impulsionar os barcos de pesca.
Juntas, estas inovações tecnológicas, tornaram possível a captura e exploração de várias espécies, levando a sua 
exaustão rapidamente. Segundo Ribeiro (1991), por volta de 1968, iniciou-se a entrada de barcos pesqueiros de larga 
escala nos lagos do médio Amazonas, dando inicio assim à atividade de pesca ainda mais predatória, das espécies de 
peixes.

O manejo de pesca comunitário tem se configurado como uma das expressões da etnoconservação praticada pelas 
comunidades amazônicas. Na prática, ele constitui-se de um conjunto de medidas conservacionistas adaptadas ao 
contexto de cada comunidade/localidade. A partir dos anos 80, diversas comunidades ribeirinhas do Estado do 
Amazonas, assistidas pela Comissão Pastoral da Terra, passaram a denominar essas suas práticas de “Preservação de 
Lagos”. Estes verdadeiros esquemas locais de manejo incluem o zoneamento dos ambientes de pesca (lagos, bocas, 
igarapés etc.) da comunidade a partir do qual são disciplinadas as atividades de exploração do recurso pesqueiro local 
através da definição do regime de pesca específico para cada ambiente. Os ambientes aquáticos denominados de 
“lagos de manutenção” servem à pesca de subsistência, geralmente de acesso exclusivo dos comunitários. Os 
chamados “lagos de procriação” são lagos onde a pesca é proibida indeterminadamente. Os demais ambientes de pesca 
não incluídos nestas duas categorias são considerados como lagos livres onde a pesca comercial está liberada.
Somam-se a esse zoneamento pesqueiro, as medidas de monitoramento, fiscalização e educativas/punitivas acordadas 
e exercidas pela própria comunidade.

Dois conceitos básicos são fundamentais para a compreensão das práticas comunitárias de “preservação dos lagos”: a 
pesca predatória, a invasão e “as espécies indicadoras”.

O Conceito de “Pesca Predatória” -  Para os ribeirinhos, o conceito de “pesca predatória” é definido a partir da relação 
presa x predador, ou seja, peixe x pescador. Técnicas, utensílios e modalidades de pesca que reduzem as chances do 
peixe “escapar” ou que não são seletivas, também chamadas de “covardes”, são consideradas predatórias. Entre estas 
técnicas consideradas predatórias estão: a batição (atingir a superfície d’água com varas para atordoar e afugentar os 
peixes em direção a rede), uso de iluminação elétrica de maior intensidade (lanternas ligadas a baterias elétricas) e o 
cerco de canais e “bocas” (áreas de confluência de rios) são consideras predatórias uma vez que reduzem a habilidade 
do peixe em escapar da captura. Além disso, os ribeirinhos consideram que o uso de utensílios tais como a malhadeira 
e a rede de arraste e cerco induzem uma resposta comportamental nos peixes. Os peixes fogem dos locais onde estas 
modalidades de pesca são praticadas, não retornando no ciclo seguinte ou então “aprendem” a evitar aparelhos de 
pesca como a malhadeira. Estas são as explicações para a redução relativa do volume de captura observada nos lagos 
não preservados.

Em termos de tecnologia pesqueira pode-se dizer que estas modalidades correspondem àquelas técnicas de pesca que 
apresentam um maior índice relativo de produtividade por esforço de captura. Nas comunidades que possuem lagos 
preservados, o uso destas técnicas não é justificável uma vez que seus acordos de pesca internos geralmente proíbem a 
comercialização do pescado obtido das áreas protegidas. No falar das pessoas mais idosas (os antigos) estas 
explicações naturalistas que evocam um comportamento ou um instinto antropomórfico das espécies são substituídas 
por um discurso mais lúdico, com um forte conteúdo mítico sobre o funcionamento da natureza. A evocação de 
entidades maternas, tais como a “mãe” dos peixes, a “mãe” dos rios ou dos lagos etc, são usadas como recurso 
metafórico na transmissão da noção de fecundidade da natureza, isto é, da existência de mecanismos que garantem a 
renovação e perpetuação dos habitat e dos estoques das espécies. Certas práticas são consideradas predatórias por que 
podem “ferir a mãe” (do peixe, do rio, etc.) colocando em risco a manutenção desses componentes dos ecossistemas 
locais.

Acrescente-se à concepção e definições de modalidades de pesca predatória, o conceito de “destruição da casa dos 
peixes”. A “casa” é um conceito paralelo ao conceito ecológico de hábitat. Esta modalidade de prática de pesca 
predatória está associado a percepção de que a eliminação da vegetação aquática (macrófitas aquáticas) , tais como 
ilhas de vegetação flutuantes para a desobstrução dos locais de pesca, determina a destruição de habitat de refúgio e 
alimentação das espécies de peixes. Isto inclui a queimada das pastagens que se formam na bacia dos lagos durante a 
seca. Esta prática muito antiga também tinha o propósito de desobstruir os locais de nidificação e assim facilitar a 
captura de quelônios na seca subseqüente.
O conceito de “Invasão” - O que caracteriza a “invasão” de um ambiente de pesca protegido por uma comunidade é a 
despesca clandestina, ou seja, qualquer modalidade ou intensidade de captura que viole as regras locais que 
disciplinam a pesca nas áreas protegidas. Uma “nova” modalidade de pesca artesanal comercial, e, portanto de
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“invasão” está se tornando o principal desafio para as comunidades. Essa novidade veio com o surgimento de uma 
nova categoria de pescadores profissionais: os pescadores artesanais urbanos. Em Itacoatiara, eles são conhecidos 
como pescadores “diários”. Esta modalidade de pesca comercial tende a aumentar devido à migração da população 
rural descapitalizada para os centros urbanos regionais. Estes pescadores urbanos são geralmente antigos moradores da 
zona rural e que usam o conhecimento prévio sobre a área para escapar das equipes de vigilância ou seus contatos 
sociais para cooptar moradores para assim obter acesso às áreas preservadas. Eles agem esporadicamente e 
individualmente. Usam técnicas de invasão sofisticadas para burlar a vigilância das áreas protegidas. Pescam pequenas 
quantidades em jornadas diárias entre o centro urbano e os locais de pesca mais próximos.

Estudos de Caso

O manejo de pesca comunitário em Itacoatiara (AM) - Um inventário realizado em abril de 1998 revelou que entre as 
211 comunidades rurais do município de Itacoatiara, na micro-região do Médio Amazonas, existiam comunidades que 
não apresentam quaisquer formas de controle ou de manejo coletivo da pesca. No entanto, cerca de 56% dessas 
comunidades possuíam acordos formais que incluíam normas e regras explícitas sobre o acesso e uso de recursos 
pesqueiros comunitários. Embora em algumas destas comunidades, o grau de adesão dos comunitários ao regulamento 
de pesca interno era elevado e as normas são observadas rigorosamente, em outras, devido a forte resistência dos 
usuários, a proposta de manejo, havia sido rejeitada ou não tem sido validada pela prática (Pereira, 1999).

Em Itacoatiara, alguns acordos de pesca tiveram início em meados de 1970 junto com o aparecimento das CEBs 
(Comunidades Eclesiais de Base) organizadas pela igreja católica. A maioria dos acordos de pesca existentes foi 
implantada a partir do início da década de 90. Este crescimento pode ser atribuído, segundo avaliação feita durante o 
XIV Encontro de Ribeirinhos do Amazonas, por um lado à multiplicação dos conflitos de pesca ocorrida após a crise 
na agricultura local, e por outro pela atuação da CPT (Comissão Pastoral da Terra) local e o surgimento de grupos 
intercomunitários ambientalistas (p. ex., GPR e GAMPA em Tefé e o GRANAV em Parintins) incentivados pela 
aproximação da conferencia mundial das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992.

A estratégia econômica das famílias que fazem parte de comunidades onde existe o manejo comunitário de pesca é 
grandemente influenciada pelo contexto comunitário, ou seja, pela “pressão dos pares”. Contrariando a racionalidade 
individualista da “Tragédia dos Comuns”, essas famílias de pescadores chegam a optar conscientemente por não 
obterem renda monetária com a exploração dos recursos pesqueiros coletivos. Por serem mais que um simples 
resultado do comportamento territorial humano, instituições locais de manejo são capazes de alguma forma, seja 
através de relações de ajuda mútua, de reciprocidade e das vantagens do uso exclusivo de recursos locais de seus 
membros, alcançar um elevado grau de adesão suficiente para manter o acordo interno de pesca. Estas instituições 
possuem um caráter conservacionista inquestionável, pois elas implicam em decisões que curto prazo são custosas ao 
indivíduo, mas que ao longo prazo visam aumentar a sustentabilidade da “colheita” (Beckerman e Valentine, 1996). 
Para poderem poupar seus recursos pesqueiros, as comunidades reduzem ao máximo a exploração comercial destes 
recursos ao mesmo tempo em que investem no aumento da produção agrícola e pecuária. Nestas comunidades, o 
tempo e a mão-de-obra familiares que seriam utilizados em atividades de pesca comercial são investidos em atividades 
agrícolas.

Estas instituições comunitárias estão baseadas no direito de apropriação coletiva de ambientes de pesca. Esse direito 
embora ilegal, costumava ser reconhecido pelas partes conflitantes (morador x pescador profissional, por exemplo), 
pois estava baseado em valores culturais e na confiança mútua. Este reconhecimento confere poderes e autoridade às 
partes que assim podem negociar uma solução para a disputa.

O manejo comunitário de quelônios em Terra Santa (PA) - Por iniciativa de algumas famílias ribeirinhas, não só de 
Terra Santa, mas também do município vizinho de Nhamundá (AM), algumas áreas de desova de quelônios têm sido 
protegidas. Esta iniciativa surgiu a partir da observação dos próprios moradores da região, quando percebiam que seus 
recursos estavam se tornando cada vez mais escassos à medida que grupos de usuários externos e internos que tinham 
acesso livre às áreas de exploração de forma descontrolada e sem nenhuma fiscalização.

Preocupados com esta situação e pensando nas gerações futuras, algumas comunidades decidiram organizar-se em 
busca de mecanismos alternativos para reverter esta situação. Em resposta a essas demanda, a Universidade do 
Amazonas organizou em 1999, um grande seminário que pôs em discussão as questões sobre o manejo participativo. 
Desde então, a Universidade do Amazonas vem desenvolvendo o Projeto “Pé de Pincha”
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Este projeto tem sido desenvolvido como projeto de pesquisa e extensão da Universidade do Amazonas, em parceria 
com o IBAMA-AM, a Prefeitura Municipal, com o apoio do CNPq e colaboração de algumas empresas, trabalhou o 
manejo de quelônios, a princípio, em nove áreas de Terra Santa e Nhamundá. Tendo como ponto de partida essas 
experiências espontâneas, o Projeto Pé-de-pincha coordenou ações de manejo extensivo em parceria com as primeiras 
nove comunidades voluntárias do projeto.

Nos dois primeiros anos do projeto (1999 e 2000), foram transferidos 1.847 ninhos, com um total de 38.229 ovos e 
foram soltos 29.476 filhotes na natureza. Entre os objetivos do projeto, além da conservação de tracajás (Podocnemis 
unifilis), pitiús (P. sextuberculata) e tartarugas (P. expansa) pelos próprios comunitários, estão presentes a possibilidade 
de utilização do recurso para subsistência e até, de acordo com os avanços do projeto, a possibilidade de 
comercialização de filhotes para criadores e para projetos de criação intensiva patrocinados pelas comunidades 
envolvidas.

Através do Projeto "Pé-de-Pincha", 550 famílias, em treze comunidades de Terra Santa e Oriximiná no Pará e 
Nhamundá e Parintins no Amazonas têm recebido noções de educação ambiental e passaram a executar um programa 
de manejo sustentável de populações de quelônios em suas áreas. Atualmente, os Lagos Piraruacá e Xiacá são 
manejados como lagos comunitários de manutenção, por Portaria do IBAMA AM e PA, e contam com o trabalho de 
30 agentes ambientais voluntários treinados pelo IBAMA/FUA para apoio nas atividades de fiscalização e 
conservação.

Os excelentes índices de desempenho técnico demonstram que pelo menos bio-ecologicamente a proposta 
metodológica de manejo adotada pelo projeto tem boas perspectivas futuras se comparada a outras experiências 
similares (Martinnez e Rodriguez, 1997). No entanto, a sua continuidade em longo prazo dependerá de que mais 
grupos de usuários sejam envolvidos permanentemente e passem atuar de forma autônoma. Uma das condições 
necessárias para isso é que estes agentes “percebam” incentivos que justifiquem sua participação nas ações de manejo.

PERSPECTIVAS

Uma auto-avaliação das experiências de etnoconservação -  Durante o XIV Encontro de Ribeirinhos do Amazonas, 
realizado em Coari, durantes os dias de 26 a 31 de Julho de 1998, a Comissão Pastoral da Terra (CPT/AM) coordenou 
um processo de avaliação das práticas de etnoconservação feita pelos próprios ribeirinhos. Esta auto-avaliação foi feita 
através de uma série de questionamentos que buscavam detectar quais eram as dificuldades enfrentadas pelas 
comunidades quando da implementação de propostas de preservação de lagos (CPT/AM, 1998).

Um dos questionamentos buscava entender pôr que algumas comunidades nunca conseguiram implementar a 
“preservação de lagos” em suas localidades. Entre as respostas destaca-se a questão da apropriação dos ambientes 
aquáticos. Na Amazônia, o processo de apropriação (posse) de territórios alagados é uma extensão, em vários sentidos, 
da posse tradicional da terra. A despeito dos aspectos legalistas que envolvem a apropriação de áreas alagáveis, as 
práticas sociais que estabelecem as formas de apropriação dos corpos d’água são as mesmas das da apropriação da 
terra. Assim, tem-se na região tanto a apropriação privada assim como a apropriação coletiva dos ambientes aquáticos 
quando estes podem ser considerados uma extensão (ou estão contidos) do latifúndio privado ou do conjunto das terras 
apossadas pelos comunitários. Uma das condições essenciais para o sucesso da implantação de um esquema de manejo 
local é o de que o grupo de usuários tenha o reconhecimento social e cultural do seu direito de propriedade do 
ambiente aquático a ser manejado. Outra condição favorável à defesa da propriedade deriva das condições de acesso 
ao ambiente manejado. Ambientes aquáticos que se tornam naturalmente inacessíveis ou de difícil acesso, como pôr 
exemplo, lagos que têm suas conexão com os canais principais interrompidos durante a seca, ou que estejam 
circunscritos pôr áreas de terras apropriadas, são mais dificilmente “invadidos” e de mais fácil defesa e 
monitoramento. Estes elementos definem os aspectos da geografia humana e da apropriação do espaço social que são 
relevantes para o movimento de preservação de lagos.

Um segundo questionamento buscava saber pôr que alguns comunitários negam seu apoio (são contra) a preservação 
dos lagos. Entre as respostas destaca-se as formas de “resistência cultural”. A expressão “o que Deus deixou não 
acaba” usada pôr comunitários e pescadores para contrapor-se às propostas de manejo pesqueiro local foi várias vezes 
citada pêlos participantes do encontro para exemplificar o tipo de resistência ideológica enfrentada pêlos partidários da 
preservação dos lagos. Isto indica que a primeira etapa a ser vencida para a implementação do manejo local é o
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re-conhecimento de que a escassez local do pescado pode ser atribuída à sobrepesca também local. Para alguns 
ribeirinhos, a memória de um passado recente de “fartura de animais aquáticos” aliado às flutuações estocásticas dos 
estoques naturais devido à fatores climáticos e o comportamento migratório dos peixes dificultam o estabelecimento 
da relação causa-e-efeito entre escassez de pescado e a sobrepesca local. É no mínimo questionável, para essas 
pessoas, que a escassez de pescado possa ser combatida com medidas que prescrevem a contenção do consumo 
(exploração) do recurso no local.

Outro questionamento buscava identificar quais benefícios e vantagens têm sido observadas em comunidades que 
implementaram com sucesso a “preservação de lagos”. Para os ribeirinhos o manejo comunitário da pesca vem 
permitindo uma série de conquistas entre as quais se destacavam: (1) Reconhecimento público do movimento, (2) 
Regularização e aumento do consumo local de pescado nas comunidades, (3) Redução das distâncias percorridas nas 
pescarias, (4) Redução do tempo de duração das pescarias, (6) Aumento da produção agrícola, (7) Revitalização e 
Mobilização das comunidades a partir da preservação, (8) Aumento de peixes e outros animais nos lagos, (9) 
Conscientização de jovens e crianças e (9) Subsídio econômico para outras atividades das comunidades.

Um dos aspectos positivos mais importantes da implementação de propostas de preservação de lagos é que ela tem 
servido para a revitalização da organização das comunidades e que traz como conseqüências inclusive o aumento da 
produção agrícola nos locais. A preservação dos lagos reduz o tempo produtivo gasto nas atividades de pesca de 
subsistência e o tempo “poupado” pode ser redirecionamento às atividades agrícolas. A regularização e o aumento do 
consumo local de pescado nas comunidades é um efeito verificado em curtíssimo prazo, geralmente após dois ou três 
anos de preservação. Os ribeirinhos explicam que isto se deve ao fato de o lago preservado não sofrer uma despesca 
total (intensa) nos meses de seca. Os peixes, inclusive indivíduos sub-adultos das espécies migratórias que não foram 
capturados, permanecem no lago e nas áreas inundáveis adjacentes durante a cheia subseqüente. Assim sendo, o 
estoque pesqueiro local pode ser explorado na entressafra e pôr um período de tempo mais prolongado.

Novos caminhos - A partir de 1997, as iniciativas de etnoconservação patrocinadas e mantidas pelas populações 
ribeirinhas começaram a se encaminhar para o estabelecimento de formas de manejo participativo, definido por 
Borrini-Feyerabend (2000) como “ .. uma situação na qual dois ou mais atores sociais negociam, definem e asseguram 
entre si uma divisão justa das atividades de manejo, dos direitos e responsabilidades sobre um determinado território, 
área ou conjunto de recursos naturais...”. Nestes casos, os vários atores sociais incluiriam as comunidades ribeirinhas, 
o setor empresarial e as agências governamentais.

No entanto, para que haja avanço nesta direção, é necessário que o poder público reconheça os trabalhos das 
comunidades e considere os problemas que podem inviabilizar estas iniciativas. Há várias incoerências de ordem 
econômica, legal e institucional de âmbito nacional, estaduais e municipais, que precisam ser corrigidas 
imediatamente.

O IBAMA é o órgão que estabelece as leis e as sanciona através do gerenciamento das ações de manejo e exploração 
dos recursos, tanto faunísticos quanto florísticos no território nacional. Enquanto o escritório regional deste órgão 
possui alguma flexibilidade em adaptar regulamentações para as condições locais, todas as principais decisões de 
gerenciamento devem ser formalizadas em portarias assinadas pelo seu presidente. Este requerimento é um dos 
principais obstáculos à habilidade do IBAMA em administrar questões sobre o manejo local.

Uma outra grande questão, diz respeito à posse coletiva. Existe a necessidade de se legitimar e estruturar a posse 
coletiva de terras de várzea como elemento central de um modelo de gestão participativa (Smeraldi, 1998). Uma das 
dificuldades em implantar sistema de manejo coletivo está embasada nas interpretações do “código das águas”. No 
caso de uma organização comunitária de ribeirinhos que reivindica o fechamento de um lago para mantê-lo como de 
uso exclusivo da comunidade, o IBAMA, legitima o acordo apenas no contexto de um regime de livre acesso. Os 
acordos podem definir a maneira como os recursos pesqueiros serão utilizados, mas não pode definir quem pode 
pescar, tampouco, proibir que pescadores externos tenham acesso. Tal situação causa um maior desestímulo ao manejo 
quando não permite que o grupo social que investe espontaneamente na fiscalização e na redução de acesso ao recurso 
receba os benefícios desse esforço.

As organizações comunitárias e os recém-criados agentes ambientais voluntários têm poderes muito limitados de 
fiscalização dos acordos de pesca, restritos apenas à constatação e não a autuação. Portanto, a viabilidade dos acordos 
dependerá do amparo que as comunidades recebem das várias instâncias do governo. Devido a sua importância e 
atualidade, esse tema tornou-se um dos principais debates durante o XVII Encontro de Ribeirinhos, realizado em 2001.
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CONCLUSÕES

O manejo local participativo baseado nas práticas de etnoconservação representa uma alternativa ao modelo 
convencional baseado no “seqüestro social” de grandes territórios para o estabelecimento de unidades de conservação 
geridos exclusivamente pelo poder público (Diegues, 1994). Iniciativas espontâneas como as das comunidades 
assistidas pela CPT e pioneiras como a do projeto Pé-de-Pincha buscam integrar e potencializar ações que objetivem a 
conservação da natureza e o desenvolvimento social de populações rurais, simultaneamente.

Para que haja perspectivas futuras para esse modelo na direção do estabelecimento de formas de gestão participativa, 
torna-se indispensável uma melhor compreensão das complexidades sociais e ambientais nas quais atuam os diversos 
atores sociais que interagem nas ações de conservação. A partir de 2002, o INPA, a Universidade do Amazonas e 
Universidade do Pará, estarão desenvolvendo projetos de pesquisa destinados a determinar as bases bio-ecológicas 
para o monitoramento do manejo comunitário de pesca (Programa Norte de Pesquisa e Pós-graduação -  
PNOPG/CNPq). Este entendimento será crucial para a reformulação de atitudes, práticas de manejo e conservação de 
recursos pesqueiros e da própria legislação ambiental brasileira. Estas reformulações deverão ocorrer de tal forma a 
minimizar os conflitos advindos do choque de interesses dos diversos segmentos sociais envolvidos.
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ETNOCONSERVAÇÃO: PRÁTICA E PERCEPÇÃO FAMILIAR

A agricultura familiar amazonense caracteriza-se pela conservação dos recursos biológicos com sustentabilidade no 
sistema produtivo. A manutenção dos componentes desse sistema, além de garantir a diversidade biológica e genética, 
favorece a reciclagem de nutrientes e o uso dos ambientes em combinação com a atividade agrícola, extrativismo 
vegetal e animal. Neste contexto, as fruteiras são elementos essenciais dos componentes do sistema, quer no processo 
de coleta vegetal ou em áreas cultivadas nos arredores de casas (sítios, também conhecidas como terreiros) e roças. O 
presente trabalho buscou a partir da percepção do cotidiano de vida levantar o etnoconhecimento sobre as fruteiras 
regionais.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS

A área de estudo está localizada em comunidades rurais no município de Benjamin Constant, Alto Solimões. 
Trabalhou-se com 5 fruteiras importantes pela potencialidade que representam no mercado local: abiu Pouteria caimito 
(Ruiz & Pav.) Radlk., açaí Euterpe precatoria Mart., bacaba Oenocarpus bacaba Mart., mapati Pourouma cecropiifolia 
Mart. in Spix & Mart. e pupunha Bactris gasipaes H.B.K . Utilizou-se metodologia da Etnobiologia através de: a) 
aplicação de questionários e entrevistas etnobotânicas (individual) destacando-se usos da planta, parte usada, modo de 
preparo, características que se destacam para o(a) entrevistado(a), como cuida e mantém; b) construção de mapas 
mentais de localização dos recursos vegetais (fruteiras) nas comunidades, desenhos e textos, a partir de discussões 
coletivas (técnica do grupo focal); e c) levantamento botânico com descrição da planta e coleta.

ETNOCONHECIMENTO: A PERCEPÇÃO SOBRE OS USOS E CONSERVAÇÃO

Falando sobre o que se conhece

O conhecimento sobre as frutas é aprendido na família nuclear (pai e mãe) através da transmissão oral e está ligado à 
necessidade de alimentação primária do ser humano e previsão do recurso no tempo: "É bom plantar as frutas porque 
os filhos vão precisar comer... porque vai precisar, e não vai ter que comprar... Eu planto... se eu não alcançar colher, 
pelo menos meus filhos, meus netos vão colher" (M.I.L.M.).
Outra característica do conhecimento tradicional é o domínio de tipos ou "qualidades" das fruteiras. Estão relacionadas 
com características de fruto (cor, forma, consistência e sabor da polpa - abiu, açaí, bacaba, mapati e pupunha); caule 
(presença/ausência de espinhos - pupunha; multicaule/solitário - açaí, bacaba; características reprodutivas: mapati 
macho "...que dá flor" e fêmea "...que dá flor e fruto" (A.L.M.); além da percepção e domínio sobre as fenofases 
(época de floração, frutificação, mudança foliar).
As fruteiras ocorrem em terras altas (abiu, mapati e pupunha) e baixas (açaí e bacaba), secas ou alagadas. São plantas 
de sementes, são cuidadas por toda família, tanto na roça como no terreiro/sítio. A limpeza é a prática mais comum, 
("Limpa, tira o cerrado, o mato maior encostado; corta os primeiros galhos... Depois, que passa do mato, aí não mata 
mais (neste caso, o abieiro)" (M.I.L.M.).
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Plantas e usos
As fruteiras além de apresentarem importância para alimentação com seus frutos, sucos, vinhos, doces e farinhas, têm 
usos: na elaboração de bebida para confraternização (pupunha caiçuma); na medicina caseira (açaí, bacaba, mapati); na 
construção de casas para confecção de assoalho, cobertura, esteio, canteiro (açaí, bacaba); em artesanato (bacaba); para 
lenha (abiu e mapati); além, da importância ecológica (sombra, para criação de abelhas: mapati).
Os frutos de abiu, açaí, mapati e pupunha em sua época de safra são vendidos em mercados locais (Benjamin 
Constant, Tabatinga e Letícia (Colômbia).
Os frutos são os mais utilizados (alimentício), seguido de tronco ou estipe, folhas, raiz e seiva.
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FRUTEIRAS REGIONAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR: RECURSOS PARA SUSTENTABILIDADE

As fruteiras são elementos essenciais dos componentes do sistema, quer no processo de coleta vegetal ou cultivadas 
em terreiros e roças. Estão distribuídas em todos os ambientes das comunidades, áreas alagadas ou altas e 
caracterizam-se por apresentarem-se em 'qualidades' diferentes. A importância de uso não é apenas para alimento, mas 
também, medicinal, artesanato, construção e ecológico, sendo ainda comercializadas em feiras e mercados locais.
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ETNOCONSERVAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS DE ARIÁ (Calathea allouia (Aubl.) 
Lindl.) EM AGRICULTURA FAMILIAR DE VÁRZEA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN 

CONSTANT, AM.
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Valoração do saber tradicional

As comunidades trabalhadas são integrantes do PRODESAS (Projeto de Desenvolvimento Sustentável no Alto 
Solimões) que atua no Município de Benjamin Constant, AM. A escolha da espécie, o ariá, é importante para o estudo 
do processo de etnoconservação de recursos genéticos hortícolas.
Diante do presente trabalho objetiva-se levantar material bibliográfico para obter subsídios metodológicos para atuar 
com populações humanas de diferentes etnias no uso de hortaliças alternativas e entender as interações da população 
humana com o ambiente dos agricultores por meio de uso econômico da biodiversidade.

Métodos de Abordagem

Utilizou-se a abordagem sistêmica sendo consideradas a percepção do ambiente pelos agricultores e seu cotidiano de 
etnoconservação nas unidades de paisagem do ecossistema de várzea.

Descrição e Conhecimentos dos Agricultores Familiares

Calathea allouia pertence a família Marantaceae. É uma espécie semiperene que se desenvolve por meio de touceiros; 
sua parte aérea é constituída apenas por folhas. A tuberização ocorre nas pontas das raízes fibrosas, por meio de 
acúmulo de amido as raízes apresentam forma ovóide ou cilíndrica.
Registraram-se as interpretações emic referentes ao ariá (Calathea allouia), as quais mostram o uso de 65% alimentício 
e 35% alimentício e medicinal, destacando a cultura e o saber dessas populações tradicionais, importantes para a 
conservação do etnoconhecimento. As interpretações etic, como descrições e análises bibliográficas sobre a percepção 
e a utilização de ariá em diferentes experiências da cultura amazônica, apontaram para: 35% alimentício, 18% 
medicinal, 18% ornamental, 11% comercialização, 6% confecção de roupas, 6% artesanato e 6% ração para animais.
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Interpretações emic de Agricultores Familiares 
sobre o uso de ariá.

■ alimentício
■ alimentício e medicinal

65%

Interpretações etic do uso de ariá.

■ alimentício

■  medicinal

□  ornamental

□  comercialização

■ confecção de roupas

■  artesanato

■  raçâo para animais

Revitalização de Hortaliças Alternativas

Desta forma este trabalho contribuirá com a disponibilização de material bibliográfico, produção de relatórios de 
cunho científico, manutenção de recursos genéticos e a revitalização da cultura de ariá nas comunidades de Agricultura 
Familiar Amazonense.
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A Situação dos agricultores familiares

As atividades econômicas nas várzeas do rio Solimões estão cada vez mais raras. Os trabalhadores urbanos estão 
sub-ocupados e os da zona rural encontram dificuldades para manter suas famílias devido aos baixos valores dos 
produtos alcançados no mercado, decorrente do baixo nível de organização e qualificação profissional, tanto no 
processo produtivo como na comercialização. Buscando contribuir no processo de mitigação das características dessa 
situação, a presente pesquisa objetivou obter subsídios conceituais e metodológicos em Etnoconservação de recursos 
genéticos para atuar em formação ambiental de Agricultores Familiares de várzea de diferentes etnias.

Abordagem Metodológica

Utilizou-se na metodologia a abordagem sistêmica, explicitada pelos conceitos de sistema, interações e organizações 
do sistema; as estratégias da etnoecologia; o conceito de topofilia, os métodos de pesquisa-ação e o estudo de caso. As 
fontes de dados consideradas foram a percepção do ambiente pelos agricultores familiares do cotidiano de 
Etnoconservação, identificando seus componentes, e a descrição e análise bibliográfica sobre a percepção e utilização 
das espécies da flora.
A percepção dos atores sociais em etnoconservação 
e formação ambiental
A pesquisa propôs a elaboração de cartilhas, registrando-se as informações adquiridas na sistematização dos 
treinamentos, oficinas e encontros de grupos. A cartilha visa a compreensão dos mecanismos geradores dos problemas 
para superar as causas reais dos mesmos, e não somente a identificação dos problemas e carências no sentido de 
propor soluções locais e viáveis.

Cartilhas: representações da biodiversidade

Os assuntos-tema levantados mostram a importância de nos conteúdos das cartilhas estarem apresentados os processos 
de identificação e utilização da biodiversidade e as representações simbólicas manifestadas através da percepção 
ambiental dos atores sociais comunitários.
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Gênero, meio ambiente e modos de vida da população do Parque Nacional do Jaú/Am.

Maria Jasylene Pena de Abreu 1

A presente pesquisa se propõe fazer um estudo sobre gênero e meio ambiente no Parque Nacional do Jaú (PNJ), no 
Estado do Amazonas. Teve como sujeitos homens e mulheres de diferentes gerações, que habitam duas das várias 
comunidades existentes no Parque. Para estudar as diferenças de gênero em relação às práticas laborais e a 
representação de meio ambiente, esta pesquisa utilizou o método etnográfico. Ao utilizar a categoria gênero 
discordamos da visão essencialista que procura relacionar mulher e natureza como geradoras de vida e coloca a mulher 
como aquela que tem capacidade natural para cuidar da natureza, sendo ambas subordinadas (ao poder masculino e à 
cultura). No intuito de romper com essa visão, temos a contribuição de autoras como Agarwal (1992), e Sorg (1992) 
que atribuem a participação das mulheres nas lutas em prol do meio ambiente à sua inserção no mundo público e não 
ao fato de serem elas essencialmente ligadas à natureza. É dentro da perspectiva, que todos são responsáveis pela 
degradação ambiental, que este trabalho se pauta, tentando compreender as relações de gênero e as visões de meio 
ambiente que se estabelecem no seio das comunidades do PNJ.

Gender, environment and life styles of the population in the National Park Jaú/Am.

Author: Maria Jasylene Pena de Abreu 2

This research is a gender and environmental study carried out in the National Park Jaú (PNJ), in the state of 
Amazonas, Brazil. The actors involved were men and women from different generations who live in two of the several 
communities in the Park. Ethnographic methods were used to study gender relations in terms of labour practices and 
environmental representations. The concept of Gender used in this study rejects essentialist arguments, which suggest 
that women have a symbiotic relationship with nature, due to their reproductive characteristics. This delegates women 
as natural custodians for nature, as both are subordinate to male and cultural power in a patriarchal society. Such 
arguments have been refuted by authors like Agarwal (1992) and Sorg (1992), who attribute women's participation in 
the struggle to preserve the environment as being due to their insertion in the public world and not due to their 
symbiotic relationship with nature. The tenets of this perspective imply that everybody is responsible for the 
degradation of the natural environment. As such, it was adapted in this study, which aims to understand gender 
relations and representations of the environment that have been establish in communities in the PNJ.

O Jaú, sua gente e seus modos de vida.

O Parque Nacional do Jaú (PNJ) é uma Unidade de Conservação (UC) criada em 1980, pelo decreto no. 85.200. É o 
maior Parque Nacional do Brasil, o segundo da América Latina, e em se tratando de florestas tropicais contínuas, o 
maior do mundo. Está situado a 200km de Manaus / Amazonas, na margem direita do rio Negro, abrangendo parte de 
dois municípios, Barcelos e Novo Airão. (FVA, 1999a).

A criação desta UC não considerou o fato da área ser habitada por antigos moradores, fator que trouxe sérios 
problemas, pois não havendo como remover as famílias do local, as atividades praticadas por elas se contrapunham 
aos interesses conservacionistas. Segundo a legislação brasileira, as terras destinadas às UC's são patrimônios da 
União, não podendo pertencer a posseiros, a particulares, ou ao Estado. Logo, o Jaú deve estar sob domínio e 
administração da União, através de seus órgãos competentes.

A lei é clara com relação à presença humana em Ucs de uso indireto, porém a realidade é outra na maioria das UC's da 
América do Sul. Segundo Oliveira (1999), em 86% delas existem moradores ocupando a área há séculos e
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sobrevivendo do uso dos recursos naturais. No PNJ a situação não foge à regra, a presença humana no local data de 
alguns séculos atrás. Rebelo (1994), Oliveira e Anderson, (1999), Porro, (1995), Jesus (1998) e outros fazem uma 
retrospectiva histórica da presença humana no local e, segundo eles, a ocupação humana é anterior ao período colonial, 
ou melhor, pode-se dizer que data de aproximadamente 2 mil anos atrás, pois existem nas proximidades da UC, 
pinturas rupestres e outros indicativos que o confirmam.

A população que habita o PNJ possui a característica da maioria da população interiorana do Amazonas, buscando 
sempre se estabelecer próxima às margens dos rios, facilitando assim a execução das atividades necessárias à sua 
subsistência.

A distribuição espacial dos habitantes ocorre de acordo com a facilidade de acesso aos recursos naturais e hoje, esses, 
na sua maioria, estão agrupados em comunidades, que surgem de acordo com as afinidades ou necessidades de cada 
grupo, sendo as mais comuns a questão do parentesco, dos apadrinhamentos, grupos de amigos e/ou de necessidades 
sociais e econômicas. Outro fator que influencia a formação comunitária é a questão da distância, pois geralmente no 
interior do Amazonas as casas dos moradores ficam distantes quilômetros uma das outras. O fato deles estarem 
organizados em comunidades faz com que fiquem mais próximos, facilitando assim o acesso à igreja, à escola, à 
partida de futebol e às outrasatividades comuns aos grupos.

Todas as comunidades possuem seus representantes, que se manifestam junto à administração do Parque e junto às 
autoridades competentes dos municípios para reivindicar o que for de interesse do grupo. Procuram se reunir também 
nas construções coletivas, para ajudar um membro do grupo, fazendo os chamados ajuris ou mutirões 3 para construir 
escolas, limpar áreas de lazer construir igrejas, capinar a roça ou construir a casa de um amigo que esteja necessitando.

O sistema educacional que, em termos gerais, apresenta-se deficiente em todo país, no meio rural em todo o 
Amazonas, onde o fator distância geográfica é acentuado, fica mais deficitário ainda. É pouco o número de escolas 
funcionando no Parque e este é um dos motivos que mais leva os moradores a formarem as comunidades. A 
participação das crianças na escola é um fator problemático, pois os filhos contribuem nas atividades laborais, uma vez 
que a agricultura e o extrativismo contam com a mão de obra familiar (Oliveira 1999).

O sistema de saúde, assim como o sistema educacional, apresenta problemas: o hospital mais próximo está na cidade 
de Novo Airão. Em função desta realidade, os moradores buscam alternativas nos conhecimentos tradicionais, no uso 
das ervas medicinais de que dispõe a floresta, na reza do rezador, nas mãos sábia da parteira, ou mesmo na orientação 
do padre e do pastor.

O conhecimento das atividades de subsistência, como a agricultura e o extrativismo, também foi e continua sendo 
transmitido às novas gerações. Os habitantes do PNJ buscam, nestas atividades laborais, a sobrevivência dos grupos 
domésticos, como faziam seus antepassados.

As atividades extrativistas exercidas pelos habitantes do Jaú representam parte de sua base econômica, onde o material 
extraído da fauna, da flora e da produção agrícola é comercializado pelo sistema de aviamento 4, como bem define a 
FVA (1999a):

"A utilização dos recursos naturais disponíveis no Parque Nacional do Jaú pela população local está vinculada a 
necessidade de subsistência do grupo doméstico. Ela se efetiva a partir do conhecimento do sistema ambiental, da 
sazonalidade, do preço de mercado, da disponibilidade dos recursos, da mão-de-obra, e se caracteriza como atividade 
extrativista " (p.150).

Além do extrativismo vegetal e animal, os moradores do Jaú utilizam, como fonte de renda e de alimento, a agricultura 
familiar. Usam, para tal, o sistema de pousio 5 que é um sistema característico das populações tradicionais do 
Amazonas e das unidades de produção familiar, onde a área de cultivo agrícola é regionalmente conhecida como roça. 
Pereira (1994) diz que o sistema de pousio garante a integração ecológica sustentável entre as atividades de roça e o 
uso dos recursos florestais, pois a prática empregada neste sistema é a de rotação, na qual os períodos de cultivo são 
alternados, conforme a disponibilidade da área.

Os produtores encontram várias dificuldades na hora de escoar a produção agrícola, sendo as mais comuns a questão 
da distância em relação ao mercado consumidor e a falta de condições para transportar a mercadoria. Em função dessa 
problemática, vêem-se obrigados a entregar seus produtos aos aviadores prática que persiste desde o tempo do 
colonialismo. Este tipo de negociação é marcada pela dependência financeira do produtor (Oliveira 1999 e Jesus 
1999). Esta população enfrenta problemas como todas as pequenas populações dispostas pelo interior do Amazonas.
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Foi com essa população que esta pesquisa foi realizada, buscando entender as relações de gênero e as representações 
de meio ambiente que permeia seu cotidiano. Para tal, buscou aporte no Método Etnográfico realizando entrevistas 
com pessoas de três gerações. Entrevistas que foram consideradas como depoimentos e histórias de vida.

A pesquisa foi desenvolvida em duas comunidades do Parque: Seringalzinho, no rio Jaú e Tapiíra no rio Unini. Em 
ambas, as entrevistas foram realizadas com homens e mulheres de diferentes gerações.

As relações de gênero no Jaú:

Pretende-se analisar as questões de gênero dentro da perspectiva,em que homens e mulheres são atores sociais que 
constróem suas histórias, mesmo que limitados pelas difíceis situações de subsistência a que estão submetidos. 
Histórias onde as relações são baseadas nas hierarquias, nos jogos de poder, nos estereótipos masculinos e femininos 
próprios de cada sociedade, mas onde os sujeitos fazem escolhas, buscam alternativas, usam estratégias para satisfazer 
desejos e para atingir objetivos.

Algumas pesquisas lidas, mais especificamente aquelas que tratam das questões de gênero no meio rural, mostram a 
divisão sexual do trabalho onde as atividades que requerem considerada força física, como as derrubadas das matas, a 
capina, a extração do látex e dos cipós, são atribuídas aos homens, enquanto às mulheres se destinam os serviços mais 
próximos da unidade doméstica, como o cuidado com os animais de pequeno porte, a limpeza e cuidado da casa, da 
família e da horta, serviços considerados leves nas representações dos trabalhadores/as. A participação das mulheres e 
das crianças na roça é considerada como uma ajuda aos serviços do pai, do marido.

Nos trabalhos de Lago (1983) e Welter (1999) foi ressaltado que os afazeres domésticos não eram considerados 
trabalho pelos sujeitos e, muitas vezes, quando se pergunta a uma mulher se ela trabalha, ela geralmente diz que não, 
que só cuida da casa, ou diz que só ajuda. Dificilmente coloca os serviços que realiza na roça ou na mata como um 
trabalho. Os informantes consideram trabalho, em geral, as atividades que geram renda.

Wortamnn (1996) e Wolff (1999 e 1998) ressaltam que, nos seringais do Acre, o trabalho se divide em dois campos: a 
mata, lugar tipicamente masculino, a casa e seus arredores, lugar tipicamente feminino. Franco (1997) enfatiza, no 
entanto, que há uma mobilidade muito grande na execução das tarefas do dia-a-dia, principalmente quando a família é 
composta por um número maior de mulheres. Oliveira e Anderson (1999) apontam algo semelhante. Na aplicação de 
um questionário cujo objetivo era realizar o censo e fazer um levantamento sócio-econômico dos habitantes do PNJ, 
elas observaram que a equipe era sempre recebida pelo "chefe" da casa, o "homem". Era este que respondia as 
perguntas (com exceção daquelas famílias em que a mulher era viúva ou não tinha um companheiro que se dispunha a 
recebê-las). Quando o assunto era a comercialização dos produtos, ficava nítido ser este um campo exclusivamente 
masculino. Essas autoras ressaltam que, com relação ao uso dos recursos naturais, há uma diferenciação por gênero, 
porém, quando as questões diziam respeito à constituição da família, número de filhos, idade, escolaridade, 
alimentação, os homens consultavam as mulheres.
Esta pesquisa encontrou muitos pontos semelhantes com os trabalhos citados, dentre eles a questão da mulher estar 
mais ligada ao campo doméstico e o homem à mata e à roça. Entretanto, o fato da mulher estar ligada ao campo 
doméstico não a impede de participar da roça e, embora algumas considerem esta atividade como ajuda, outras 
referem-se a esses serviços como um trabalho seu. As mulheres têm sempre uma dupla jornada: as atividades 
domésticas e os serviços do campo, porém dificilmente recebem o reconhecimento de sua produtividade.

Quanto aos homens, com exceção dos que não têm esposa, nenhum mencionou realizar qualquer serviço doméstico, 
porém isso não significa que vez por outra não os façam.

Essa participação nos trabalhos de casa e da roça foi freqüente na fala dos meninos, daqueles que foram considerados 
como terceira geração, porém, quando se referem à aprendizagem desses serviços surge uma diferença: os serviços da 
roça e o da pesca, foram aprendidos com o pai; os serviços do lar foram ensinados pela mãe, permanecendo a oposição 
entre o dentro e o fora.

Segundo Heilborn (1994), a socialização de meninas e meninos segue a lógica da divisão sexual do trabalho, que se 
constrói baseada na divisão binária, onde as contribuições de meninas e meninos nos afazeres domésticos são 
ordenados conforme o sexo. Para as meninas logo cedo é ensinado que os serviços da casa são de sua 
responsabilidade; quanto aos meninos, eles podem ajudar nas tarefas domésticas, mas não são obrigados. A análise de 
Heilborn foi com camadas médias no Rio de Janeiro, uma realidade adiversa à do Jaú, mas em relação a essa divisão 
sexual do trabalho, não há muita diferença. No Jaú, os meninos, em geral, não são obrigados a realizar os serviços 
domésticos, com exceção de alguns que a mãe obriga, ou dos que não têm mãe e moram só com o pai.
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A divisão que envolve o trabalho também é pertinente à caça e à pesca, porém ela é menos acentuada do que em 
determinadas comunidades camponesas e pesqueiras do Brasil. Na Ilha de Santa Catarina, por exemplo, não é comum 
a mulher pescar, como pode se observar nos trabalhos de Lago (1983, 1996), Maluf (1993) e Rial (1988), onde a 
pescaria aparece como atividade tipicamente masculina. Os estudos realizados na região Amazônica apontam a 
participação da mulher tanto na caça como na pesca, sendo que as técnicas usadas são diferentes. Homens geralmente 
caçam animais de grande porte com armas de fogo, pescam com arcos e flechas, arpões e caniços; mulheres utilizam 
na pescaria apenas caniços e, com raras exceções, usam flechas. Dificilmente praticam a caça mas, quando isso 
acontece, em geral não usam armas de fogo, contam com a ajuda dos cachorros, ou levam um filho para que esse atire 
por elas.
Muitas vezes nas conversas ou nas entrevistas, quando questionadas se caçavam, um suspiro de espanto e um não 
imediato era a resposta. Algumas chegaram a dizer: "Deus me livre de dá um tiro", outras disseram "só com cachorro", 
mas com relação à pesca, todas afirmavam que pescavam.

Wortamnn (1976) diz que a produção econômica camponesa sem o apoio da mão de obra familiar torna-se inviável.
No caso do Jaú, percebe-se isso com relação a qualquer atividade, sejam realizadas por mulheres, homens ou crianças, 
estejam relacionadas à caça, à pesca, ao extrativismo ou à roça - todos os serviços dependem do esforço conjunto.

As representações de meio ambiente:

De um modo geral, os informantes representam o meio ambiente de forma naturalista, antropocêntrica e relacional, 
conforme as categorias pensadas por Reigota (1997) e da Matta. Representam de forma naturalista quando, em suas 
falas, o ser humano aparece nas relações de forma dissonante: é aquele que depreda, que, se não acaba, faz com que os 
recursos naturais, a caça, o peixe, "diminua, fique arisco".

Outro ponto que pode ser observado nas falas apontando para essa visão naturalista, é quando pensam que parque 
mesmo é um local desabitado porque o homem/mulher nesses espaços são prejudiciais. São aqueles/as que "fazem vida 
com os bichos de vida". Coisa inconcebível, é como se a natureza tivesse vontade própria, e quando não se respeita 
essa vontade, vêm as conseqüências. É comum na fala dos moradores eles dizerem que amam a natureza pois sem ela 
não teriam, luz, sol, chuva, calor e que sem isso não poderiam viver. Dizem que gostam de morar ali porque não tem 
poluição e que tem muito medo daquele local acabar. Neste pensamento a natureza aparece como algo que se mantém 
sozinha, e o homem/mulher vai destruir esse mundo, que aparece meio como encantado.

Outra visão muito comum de natureza entre os moradores do PNJ é a visão antropocêntrica, onde o pensamento 
manifestado é de que eles podem explorar os recursos, pois são moradores/as do local. Nessa visão, os recursos 
naturais existem para suprir as necessidades do grupo, e se falam de preservação é porque a consideram como 
necessária à manutenção de sua subsistência. Ao grupo é permitido caçar, pescar etc., e os recursos são usados em seu 
benefício.
A representação relacional proposta por Da Matta, que busca em Dumont a concepção de englobador/englobado, 
aparece quando as falas revelam que Deus, que a tudo engloba, não permitirá que os recursos se acabem e que, se hoje 
enfrentam algum problema para conseguir alimento, é porque esse mesmo Deus que tudo providenciou avisou que 
"quanto maispro fim do século aí que fica difícil'.

Acredito que para os informantes é difícil sair dessa visão naturalista, antropocêntrica e relacional para uma mais 
abrangente. Eles/as não conseguem perceber toda a complexidade das relações e vêem que o que consideram problema 
não será solucionado com a simples implantação de leis que venham proteger a fauna e a flora local. Apesar de 
reclamarem dos que vêm de fora para depredar o ambiente natural, não percebem nas suas próprias ações, como as de 
jogar lixo no rio (resposta que muitos deram quando questionados sobre o que faziam com o lixo), que eles também 
estão contribuindo para a devastação. É claro que não podemos comparar suas ações e os danos que elas causam, com 
os danos causados pelos geleiros 6, piabeiros 7 e outros que entram nos rios com um único intuito, o de explorar os 
recursos naturais até sua exaustão. Mas é interessante notar que apesar de determinadas práticas, essa população luta 
contra aqueles que buscam a satisfação de suas necessidades econômicas extraindo a flora e a fauna e que não têm 
nenhum vínculo com o local. Preservar sem dúvida alguma é necessário, porém é preciso ver a que e a quem vai servir 
essa preservação.
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3 Ajuri e mutirão são trabalhos realizados coletivamente, porém no ajuri, geralmente praticado nos trabalhos 
particulares, como construção de uma casa, quem convoca para o trabalho arca com as refeições para o grupo.

4 Cada seringueiro possuía um patrão a quem entregava sua produção e de quem recebia o equivalente em mercadorias 
industrializadas. Tal relação era extremamente desfavorável ao seringueiro, pois como o preço do produto sempre era 
inferior ao da mercadoria, o seringueiro sempre estava devendo ao patrão, o que o colocava numa situação de 
semi-escravidão.

5 Segundo o Plano de Manejo do PNJ, o sistema de aviamento tradicional desenvolveu-se no ciclo da borracha, 
sistema de pousio - sistema no qual os agricultores trabalham com dois ou mais campos: enquanto um produz, o(s) 
outro(s) se recupera (m) do desgaste causado pelo plantio anterior.

6 Barcos pesqueiros que pescam no local para abastecer os centros urbanos.

7 Barcos que pescam peixes ornamentais principalmente para exportação.
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INVISIBILIDADE DOS SABERES: MANEJO E USO DA PALMEIRA AÇAÍ (EUTERPE 
OLERACEA MART.) POR MULHERES DO RIO ATUÁ- APA- MARAJÓ/PARÁ.

ALMEIDA, RUTH 1 & OLIVEIRA, REGINA 2

As comunidades existentes na região do alto Rio Atuá, localizado no Município de Muaná APA- Marajó/Pará, 
destacam-se pela alta produção de inverno tanto do fruto como do palmito de açaí (Euterpe oleracea Mart.).A pesquisa 
foi realizada em três comunidades onde são praticados os sistemas tradicionais de manejo, que têm se mostrado como 
uma possível alternativa para garantir a sustentabilidade de uso desses recursos (Lescure, 1996). Através de 
metodologias de pesquisa-ação, foram avaliados os saberes em torno do manejo e uso da palmeira entre homens e 
mulheres nas comunidades. Várias formas de utilização da palmeira açaí foram verificadas, desde o uso medicinal, 
construção de casas, alimentação à utilização das fibras. Embora as mulheres realizem tarefas de extração da palmeira 
açaí e tenham conhecimentos sobre seus usos, elas não são reconhecidas por este trabalho, que segundo os 
comunitários são atividades masculinas ficando restritas ao espaço privado/doméstico, tornando-se "invisíveis" nesse 
processo apesar de dividir seu tempo entre a casa e a floresta. As questões relacionadas às mulheres enquanto 
trabalhadoras e membros da comunidade, já estão sendo visualizadas por elas mesmas, pois organizaram-se em uma 
associação de artesãs, onde discutem o seu papel mesmo que isso seja um processo lento e gradual.

1Aluna das Ciências Sociais, Universidade Federal do Pará - UFPa, 
e-mail: ruthbelem@aipmail.com.br

2 Bióloga, Msc.Ecologia, pesquisadora do Museu Paraense Emílio Goeldi- CPPG 
email: oliveira@museu-goeldi.br
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MANEJO EM SISTEMAS ABERTOS: TECNICAS PARTICIPATIVAS NA VIABILIZAÇÃO DE 
UMA VISÃO INTEGRADA CIENTIFICO-CABOCLA 1

Maria Olívia de A. Ribeiro 2 
Nidia Noemi Fabré 3 

Vandick da Silva Batista 4 
Andrea Viviana Waichman 5 
Valdenei de Mello Parente 6

Resumo:

Amazônia tem assistido sucessivos "ciclos econômicos" apoiados por políticas públicas planejadas à distância e 
efetivadas por modelos desprovidos do conhecimento da realidade regional, promovendo a exploração e a apropriação 
indevida da biodiversidade e da sócio-diversidade amazônica. O manejo dos recursos naturais constitui um caminho 
para o desenvolvimento sustentável, envolvendo avaliação criteriosa dos ambientes naturais e aspectos sócio- 
econômicos das comunidades. Propostas de manejo serão sustentáveis se forem realizadas de forma participativa junto 
aos comunitários, seguindo diagnósticos etnoecológicos, avaliação das vocações, pré-disposições e entraves 
associados à proposta de manejo. O Diagnóstico Participativo Integrado (DPI), uma adaptação do Diagnóstico Rural 
Rápido e do Censo Comunitário, propõe a participação direta da sociedade envolvida, sendo um instrumento de 
diagnóstico e monitoramento a ser utilizado em todas as fases da co-gestão. O DPI envolve principalmente 
identificação do uso e dinâmica dos ecossistemas, levantamento de potencialidade e alternativas, definição de 
prioridades e de relações político institucionais dos usuários. A metodologia foi desenvolvida pelo Programa PYRÁ 
(Programa Integrado de Recursos Aquáticos e da Várzea) em uma área várzea piloto de Manacapuru, onde se pretende 
implementar um plano de manejo adaptativo, integrado e participativo para manutenção dos recursos naturais da 
várzea atrelado à melhoria da qualidade de vida das populações ribeirinhas.

1 Financiado por SUDAM, CNPq, IPAAM, PROExt-UA
2 Centro de Ciências do Ambiente. Universidade do Amazonas.
3 Departamento de Biologia. ICB. Universidade do Amazonas
4 Departamento de Ciências Pesqueiras. FCA. Universidade do Amazonas
5 Departamento de Ciências Pesqueiras. FCA. Universidade do Amazonas
6 Departamento de Economia e Análise. Universidade do Amazonas.
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O Sistema Brasileiro de Atendimento à Saúde Indígena e algumas de suas Implicações na Cultura 
Yanomami.

Victor Py-Daniel *
Fabiana dos Santos e Souza **

"Além disso, tais investigações assumem ainda mais elevado interesse, se consideramos que os primitivos 
brasilíncolas serão lançados no grande remoinho social e civil, de onde, mais cedo ou mais tarde, surgirá uma 

população remodelada e quase nova - a do Império Brasileiro; que nesse torvelinhar eles hão de perder, a mais e 
mais, suas características próprias e, finalmente, se extinguirão por completo, como membros independentes da 

grande família humana - conforme parece ter determinado o Espírito Universal. " ( Von Martius, 1844)

RESUMO

São apresentadas algumas interpretações, ansiedades e fatos que propiciam transformações na cultura Yanomami por 
meio do modelo de Sistema Brasileiro de Atendimento à Saúde Indígena. Será que ainda poderemos apropriar este 
sistema ?

Palavras-Chaves : Yanomami, Saúde, Transformações Culturais.

O Contexto

A Área Indígena Yanomami (que inclui também a etnia Ye'kuana) está constituída de 96.649 km2 , sendo 38.723 km2 
no Estado do Amazonas e 57.926 km2 no Estado de Roraima.

Segundo o último censo (FUNASA / DSEIY-RR, 2001) elaborado para setembro , esta área possui uma população de 
12.767 individuos (12.401 indivíduos Yanomami e 366 Ye'kuana), estando 4.774 no Amazonas (em 47 aldeias) e 
7.993 em Roraima (em 173 aldeias).

A densidade demográfica total é extremamente baixa (0,13 hab/km2). Enquanto Roraima apresenta um índice 
demográfico igual ao total da área, no Amazonas ocorre ainda uma pequena redução (0,12 hab/km2).

Toda a Área Indígena Yanomami, no Brasil, está localizada na macro-bacia
hidrográfica do Rio Negro. Enquanto que em Roraima a maior concentração de indivíduos ocorre na sub-bacia do rio 
Uraricoera, secundada pelas sub-bacias dos rios Mucajaí e Catrimani, no estado do Amazonas as comunidades estão 
mais isoladas e concentradas nas sub-bacias dos rios Cauaboris, Demeni, Marauiá e Padauari.

As proporções diferenciais nos estados do Amazonas e Roraima no que se refere à área ocupada / número de 
indivíduos e número de aldeias (AM = 1 / 0,13 / 0,001; RR = 1 / 0,12 / 0,002) demonstram nitidamente (como já 
assinalou Py-Daniel, 1997) que ocorre no estado do Amazonas uma maior concentração de individuos em um menor 
número de aldeias, o que disponibiliza ainda mais o número de áreas desocupadas, ou seja, ao nível epidemiológico as 
endemias apresentam uma dispersão muito mais lenta (no que tange à área total) do que no estado de Roraima, aonde 
as comunidades apresentam uma maior contigüidade.

Atualmente, além da FUNASA, existem 7 entidades conveniadas (com o Ministério da Saúde) como responsáveis 
pelas ações de sáude na área Yanomami : URIHI (AM/RR), DioRR(RR), MNTB (AM), MEVA (RR), MDM (RR),
IDS (AM) e SECOYA (AM), sendo que a URIHI é a que atende proporcionalmente tanto a maior área como o maior 
número de indivíduos.

O Contato

Excetuando-se as missões religiosas, os contatos dos Yanomami localizados nas cabeceiras dos rios (ou seja, que
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estavam mais isolados), em sua maior parte foram feitos, na decada de 80, com um determinado tipo de nape : o 
garimpeiro.

Nesta época ficou nitidamente caracterizado o que Santos & Coimbra Jr. (1994) descreveram, em geral, para as 
populações indígenas amazônicas : "Dentre as conseqüências imediatas do contato estão a redução demográfica por 
epidemias de doenças infecciosas, a alteração de indicadores demográficos (eg., taxas de natalidade e de mortalidade) 
e o comprometimento das atividades de subsistência."

Como os Yanomami apresentam uma característica singular de não falarem dos seus mortos, aparentementemente, 
para quem chega agora para trabalhar , entre eles, na área de saúde, a visibilidade do contexto histórico fica pouco 
nítida.
Está tudo bom e melhorando !!!!

Por mais que eles não falem dos seus mortos, o exemplo do grande número de desaparecidos, na época do garimpo, 
serve como lembrança permanente, entre os mais velhos, para que as comunidades aceitem, com mais facilidade, as 
propostas para tratamentos / prevenções (vacinas) das doenças com origem na presença dos napepe (plural de nape = 
não Yanomami).

Isto, portanto, é o início de "tudo".......

Aceitabilidade do nosso sistema médico por parte dos Yanomami

Pellegrini (1993), imbuído de um sentimento extremamente próximo aos Yanomami, escreve : " O nabè (= nape) tinha 
vários caroços e líquidos que aliviavam os desconfortos.... Furava as pessoas com agulhas e lhes empurrava na carne, 
com muita dor e esforço, o líquido branco e valente que ele chama de penicilina. Pelo estado em que se encontravam,

as pessoas eram obrigadas a gostar."

Conklin (1994), ao se referir às populações indígenas em geral cita : " O grau de receptividade à medicina ocidental 
depende destes conceitos e das práticas estranhas não serem antagônicas às noções sobre o corpo humano, sobre causa 
e prevenção das doenças e às relações sociais que cercam a doença. O fornecimento de serviços médicos será 
insuficiente para garantir um sistema de saúde eficaz caso não sejam equacionados os conflitos e equívocos existentes 
entre os conceitos ocidentais e indígenas de saúde e doença."

Os Yanomami, em comunidades mais isoladas, para aceitarem o nosso sistema médico necessitam primeiro terem 
confiança em quem está disponibilizando tanto alimentação como remédios, pois mesmo já tendo bastante contato 
com tal pessoa, antes de ingerirem ou receberem os medicamentos é comum fazerem uma pergunta : - Morrer não ?

Esta pergunta é feita seguida de um comportamento complementar, quase obrigatório : a ação de olho no olho.

Se a boca do nape diz que podem comer ou beber mas eles não conseguirem sentir o mesmo, na comunicação 
olho/olho, ou seja não apresentar uma complementariedade ao que é dito, eles simplesmente não bebem/comem. É 
como uma contra-senha. Não correspondendo eles não dão continuidade à ação.

A aceitabilidade da "nossa medicina" está, portanto, muito mais associada à confiança entre os interlocutores do que 
na crença da possível cura.

Se o nape não curar, os Yanomami se reservam o direito de fazerem os seus sistemas de cura posteriormente. Se os 
seus sistemas de cura não funcionarem, por alguma razão (para qual sempre existe uma explicação - seja mitológica, 
relacional, etc...), eles voltam para o nape, mas já considerando o necessitado como um caso perdido....

Esta dinâmica nas ações, aos poucos permite (?) mais credibilidade para a medicina ocidental, mas ao mesmo tempo 
estimula (quanto mais frequente fôr) a deixarem por conta dos napepe os processos de cura. Já que eles estão lá para 
isto mesmo !!!!

Aqui, então, começa a maior parte da história e com isto já sabemos aonde isto vai dar.........................

O Lado "Bom"
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O Dilema do Híbrido

Ou Pessoas ou Cultura ?????

O Sistema de Saúde, na realidade apresenta uma nova remodelagem tanto de valores como dos agrupamentos dentro 
da área de cada Polo, e estas "modificações estruturais" vão influenciar diretamente, no mínimo, nos relacionamentos e 
agrupamentos para assistência de saúde.

Esta proposta de assistência de saúde altera, ou seja, diminui, a movimentação natural dos grupos (mais uma trava ao 
semi-nomadismo).

Vai dar certo ?

Na realidade é uma reestruturação social. Uma remodelagem semelhante à municipalização de saúde.

Uma melhora da saúde em comprometimento do sistema social !!!!

O dilema : ou são fornecidas melhores condições à saúde com isto possibilitando ter mais pessoas para fortificar o 
grupo Yanomami (objetivo inicial centrado nas pessoas), ou deixa-se os Yanomami com os seus sistemas 
social/sanitário (objetivo inicial centrado no estado cultural).

Este objetivo que possibilita mais a visão cultural está sujeito a auxiliar na diminuição drástica (pelo próprio conjunto 
de fatores gerados pela cultura dos napêpê) no número de pessoas.

Para que exista uma Cultura é obrigatório que antes existam Pessoas !!!!

Assim, objetivando inicialmente a previlegiar a Cultura estaria na realidade direcionando a sua possível 
extinção.!!!????

A "proposta/expectativa" é que venha a ocorrer um híbrido, portanto, primeiro preservar as pessoas e fazê-las 
aumentar, torcendo para que o "melhor" (deles/para eles) consiga sobreviver e assim seus valores (em suas dimensões) 
possam, um dia, prevalecer (voltar a).

Que "sinuca de bico" !!!!!

Primeiro o Ser Humano, no momento, pois as "possíveis" pressões externas da civilização circundante dos napêpê são 
uma realidade.

As ações de saúde têm a intensão de fortificar o interno para que com isto, possa existir (futuramente !!!) uma 
expansão do híbrido .....

A ruptura social

Black, F. (1994) comentando sobre o impacto das doenças introduzidas na estrutura social : " .... A partir destes 
exemplos fica claro que a estrutura social indígena não foi capaz de prover cuidados básicos aos doentes, 
possivelmente porque muitos adoeceram ao mesmo tempo. Com base na experiência Yanomami, James Neel apontou 
para o processo de ruptura social durante as epidemias como uma causa para a maior suscetibilidade dos ameríndios às 
doenças infecciosas. De fato, nos exemplos mencionados acima, é plausível que a ruptura tenha sido responsável por, 
pelo menos, metade dos óbitos."

Com base nisto podemos encarar que as ações de saúde programadas e desenvolvidas junto aos Yanomami, visam 
evitar que possam aumentar o número de óbitos, assim diminuindo as possibilidades de ruptura social.

As ações de saúde podem transformar as relações sociais, mas evitam as rupturas !!!!!!

Até que profundidade estas transformações culturais podem ser interpretadas como uma não ruptura social ?

O Lado possivelmente "Não Muito Bom”
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O Sistema de Pólo Base

Definição dada pela FUNASA : Pólo Base de Operação, local aonde se chega, tem pista para avião e geralmente tem 
um pequeno posto de saúde e/ou base da FUNAI (Fundação Nacional do Índio) (Py-Daniel, 1997).

Atualmente o Pólo Base está mais relacionado com a saúde, do que com a existência de um PI (Posto Indígena).

Um Pólo não têm uma área geográfica definida, mas sim está caracterizado pelo atendimento a 
indivíduo s/comunidades.

Esta característica não geográfica de um Pólo determina fatores singulares como :

1. - Uma comunidade que esteja sendo atendida, ao nivel de saúde, por um determinado Pólo, ao se movimentar alguns 
quilômetros e seus membros resolverem procurar o atendimento em outro Pólo, pode determinar que esta comunidade 
(também a área geográfica) passe a estar sob a responsabilidade de outros napepe . Mesmo áreas contíguas podem ser 
gerenciadas por instituições diferentes, e isto altera a relação dos censos fornecendo inclusive implicações 
"administrativas & monetárias".
Estas mudanças de atendimento, muitas vezes podem ser, simplesmente, 
resultados das modificações nas relações entre as comunidades (p.ex. : 
brigas).

2. - Comunidades que apresentem algum agravo e que estejam localizadas em um determinado Pólo, ao se 
movimentarem para outro Pólo, podem modificar totalmente os índices endêmicos de ambos os Pólos (p.ex : o que 
acontece com a oncocercose).

3. - Com a ATUAL criação de um sistema de Conselhos de Saúde (Conselho Distrital, Conselho Local, Conselhos 
Locais) e "Agentes de Saúde", dentro das comunidades, réplica da municipalização da saúde na nossa sociedade, 
ocorre definitivamente uma transformação nas relações de autoridade :

3.1. - Alguns indivíduos, normalmente entre os mais jovens, passam a representar as comunidades junto aos napepe 
(ao nível de saúde) independente das relações sociais internas com os Tuxauas (Chefes) e com os Xapores (curadores), 
ou seja, eles passam a assumir uma parcela de autoridade (inclusive com acessos diferenciados aos napepe - em 
reuniões dentro e fora da área Yanomami, que lhes permite usufruir de "bens" que possam ser introduzidos nas 
comunidades). São criados, portanto, representantes dos napepe dentro de cada comunidade. Isto também acontece em 
relação à educação, aonde cada comunidade passa a ter o professor, que também recebe as instruções dos napepe.

As relações originais da hierarquia social ficam definitivamente transformadas !!!

O Centro Atrativo e Comercial !!!!!

O que pode significar a presença de um posto de sáude e/ou base da FUNAI na área Yanomami ?

Normalmente a presença de um posto de saúde e/ou uma base da FUNAI (PI) determina que seja criada uma área 
geográfica de interesse para obtenção de itens de troca (machados, facas, facões, linhas,etc...) ou na aquisição de apoio 
de saúde para os indivíduos que assim necessitarem (principalmente para tratamentos de malária e diarréias).

Santos & Coimbra Jr. (1994) em uma visão relacionada aos Tupí-Mondé já ressaltam processos extremamente 
semelhantes : "Tradicionalmente vivendo em pequenos assentamentos, com o tempo passaram a viver em aldeias cada 
vez maiores, situadas próximas aos postos da FUNAI, processo que se associa a uma crescente pressão sobre os 
recursos naturais já não passíveis de ser aliviado devido à redução da mobilidade."

Mais adiante, em aspectos gerais com as comunidades indígenas, estes mesmos autores descrevem processos que 
cabem nitidamente ao que está acontecendo no momento entre os Yanomami : " à medida que prosseguem os trabalhos 
de aproximação, a população indígena tende a abandonar seus assentamentos e a mudar-se para perto dos postos de 
atração, onde a distribuição de bens continua por algum tempo, juntamente com o fornecimento de gêneros 
alimentícios e remédios".
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Entre os Yanomami, como conseqüência desta contínua presença física dos napèpè, ocorre a aproximação e ocupação 
do entorno por alguma das comunidades da região, mas muitas vezes a construção inicial tanto do posto de saúde 
como do PI já  é feita próxima à alguma comunidade pré-existente no local.

Esta comunidade estabelecida no entorno dos napèpè configura uma porta de entrada para que outras comunidades 
"amigas" possam também chegar.

Como os seus membros "conhecem" mais os napèpè residentes, assim passam as informações necessárias para que os 
visitantes possam obter, com mais eficiência, os objetos de suas solicitações.

Em alguns casos, estas comunidades podem apresentar um "zelo excessivo" por sua posição geográfica, fazendo com 
que as outras comunidades, tenham que, direta ou indiretamente, declarar as suas intenções e aquisições junto aos 
napèpè, ou seja, passando a exercer um controle das relações, culminando com que a comunidade circundante aos 
napèpè possa até exercer uma atividade seletiva no acesso aos mesmos, impedindo assim que outras comunidades "que 
no momento não estão amigas" possam desfrutar tanto dos itens de troca como dos atendimentos de saúde.

Como os napèpè normalmente constroem casas que não estão ligadas com a transitoriedade dos fatores ambientais e 
com a exploração dos recursos locais (pois, em sua maioria, recebem os seus alimentos procedentes de fora da área 
Yanomami), não necessitam periodicamente mudar de lugar.

Este sistema menos dinâmico e interativo dos napèpè e a relação dos individuos Yanomami com as necessidades 
"criadas" dos utensilios e da saúde, faz com que eles venham a gravitar no entorno dos postos por muito mais tempo, 
assumindo assim relação de constância.

Esta relação de constância que por conseqüência pode gerar dependência (e mudanças nas relaçôes dos valores 
culturais) faz com que eles diminuam a sua mobilidade.

O sistema de "trocas" e suas transformações etno-espaciais

Os Yanomami não apresentam uma possessividade prolongada em relação aos objetos que os cercam, principalmente 
porque dentro dos seus seguimentos mitológicos não lhes é permitido serem "sovinas", ou seja, é quase impossível 
negarem um pedido. Assim, um objeto que algum "napè" possa dar aos mesmos, em questão de uma semana pode ser 
localizado a uma distãncia de 30-40 quilômetros (da introdução de origem).

Isto ocorre pelo simples sistema de trocas sucessivas entre indivíduos de comunidades diferentes e/ou apenas a doação 
(sob pedido) do mesmo entre parentes/amigos, e/ou pelo sistema social de festas com distribuição de objetos para os 
visitantes.

Assim, quase todas as introduções (panelas, linhas, anzóis, etc...) feitas pelos membros dos postos de saúde e/ou postos 
indígenas (PI) apresentam um grande deslocamento dentro da área.

Cada vez mais esta mobilidade dos materiais introduzidos se torna mais ativa do que a mobilidade dos grupos em si.

Diminuição acentuada da mobilidade

Citando Coimbra Jr. & Santos (1994) : " Os estudos etnográficos apontam a alta moblidade como uma característica 
comum à maioria dos grupos indígenas da região amazônica vivendo sob condições tradicionais. Os antropólogos 
tendem a interpretar a alta mobilidade destas populações como um mecanismo adaptativo para fazer frente às pressões 
de determinadas características ambientais, quais sejam : a)declínio da fertilidade dos solos após plantios repetidos; b) 
invasão das plantações por ervas daninhas e c) rarefação da caça próximo às aldeias. Outros autores também 
mencionam as lutas intertribais; a existência de muitas sepulturas no subsolo das malocas; a morte de um chefe; a 
proliferação de baratas; e o excesso de formigueiros nas cercanias das aldeias, como motivos para a mudança da 
aldeia. Do ponto de vista epidemiológico a acentuada mobilidade das populações indigenas pode funcionar como fator 
de proteção contra excessiva contaminação ambiental por formas infectantes de parasitas intestinais e enterobacterias."

Também em Coimbra Jr. e & Santos (op.cit.) : "Entre os grupos indígenas da região amazônica, a mobilidade está 
rapidamente sendo abandonada em associação com a aculturação e com a redução dos territórios tribais. Infelizmente,
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as conseqüências de tais mudanças socioculturais e ecológicas não têm sido devidamente acompanhadas por cientistas 
sociais e especialistas em saúde.".

Mobilidade Yanomami & Recursos & Saúde

1. - Os recursos obtidos por meio de caça e coleta

A fixação (aumento do tempo na ocupação do mesmo lugar) de uma comunidade em volta do posto (saúde e/ou PI) faz 
com que sejam ultrapassados, em muito, os 3-4 anos com que as mesmas, normalmente, fazem as suas mudanças 
territoriais. Isto determina que ocorra uma maior concentração temporal nas atividades de caça e coleta numa mesma 
área, reduzindo assim a disponibilidade dos itens extraídos da natureza.

Cada vez mais eles podem necessitar irem mais longe para obtenção destes itens de caça e coleta.

2. - Os recursos obtidos por meio das roças

A utilização dos recursos originários de uma determinada roça, normalmente, é menor (2 anos) que a transitoriedade 
de uma comunidade (3-4 anos) em uma determinada área.

Com a fixação de uma comunidade e a diminuição da disponibilidade dos recursos de caça e coleta, ocorre como 
conseqüência a necessidade de serem implementados os recursos originários por meio dos plantios (muitas variedades 
de banana, algumas de macaxeira, mamão, milho, cana, etc...), ou seja, começam a surgir no entorno, cada vez mais, 
áreas desmatadas para novas roças.

Estes desmatamentos crescentes também projetam as áreas de coleta e caças para cada vez mais longe (isto não exclui 
que as roças possam servir como fontes atrativas para algum tipo de caça, mas que proporcionalmente não representam 
grandes acréscimos alimentares).

Estes acréscimos de áreas desmatadas, mesmo que venham a sofrer uma utilização reduzida (2-3 anos) para a maioria 
dos seus itens (uma exceção de longa exploração é a pupunha) modificam substancialmente, cada vez mais áreas 
contíguas, caracterizando assim grandes áreas desmatadas, o que contraria nitidamente o uso original "apropriado", por 
parte dos Yanomami, de pequenas áreas que possam apresentar facil e rápida recuperação.

Esta macro-diferenciação influi nitidamente tanto o macroclima local como a própria relação das comunidades com a 
floresta que cada vez fica mais afastada de suas casas !!!!.

O "relaxamento" do Coletor

O aumento considerável de roças, com o intuito de não se movimentarem muito, e portanto com uma disponibilidade 
mais constante de alimento, no entorno das comunidades (principalmente nas que estão perto dos napêpê), faz com que 
muitos jovens já apresentem desinteresse em fazer longas caminhadas para coletarem na floresta (urihi), demonstrando 
assim um nítido processo de troca alimentar.

Ao serem perguntados sobre os seus ítens alimentares da floresta, muitas vezes ouvimos frases como: "- Esta fruta nós 
agora não comemos mais, só quem come são os Yanomami mais afastados, que não fazem roças".

O "conjunto" das comunidades

Como uma comunidade não está isolada, nem geograficamente, e nem em suas relações sociais no contexto aonde se 
encontra, por mais que esteja gravitando nas "facilidades" criadas pelos napêpê, seu estado, relativamente menos 
dinâmico também permite uma constante alteração das outras comunidades.

Comunidades/pessoas possuem relações de amizades/inimizades (independente dos parentescos) e isto, originalmente 
faziam, na ausência dos napêpê, com que os espaços geográficos entre as diferentes comunidades tivessem uma 
ocupação também temporariamente diferenciada, ou seja, muitas áreas poderiam permanecer desocupadas por um
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longo tempo, desde que não existissem relações inter-comunitárias que possibilitassem a ocupação das mesmas.

Com a existência dos "pontos de convergência" (as sedes do Pólos), começa a existir uma ocupação radial, em círculos 
concêntricos irregulares, ou seja, as comunidades indígenas vão chegando cada vez mais perto da "comunidade nape", 
respeitando no entanto as áreas de movimentação das outras comunidades.

Simbolicamente, é algo como o núcleo de um átomo (comunidade nape + comunidade Yanomami associada) 
circundado pelos elétrons em diferentes orbitais (as outras comunidades).

Nas comunidades mais distantes da região da fronteira com a Venezuela, este constante movimento de aproximação 
faz com que as áreas mais longe comecem a ficar progressivamente despovoadas.

Isto tem feito com que as áreas de coleta e caça fiquem localizadas em ambientes externos ao último nível (círculo), 
aonde as interferências / e domínios das comunidades de atendimento no Pólo ficam diluídas.

Nas comunidades próximas à fronteira com a Venezuela (p.exemplo : Pólos como Auaris, Xitei, Homoxi, Toototobi) 
as áreas vazias deixadas por este processo de aproximação para junto dos napepe estão vagarosamente sendo ocupadas 
por populações vindas do território venezuelano.

Este movimento, que "nós consideramos", Venezuela=>Brasil geralmente está associado com a falta de atendimento 
médico por parte dos napepe venezuelanos, principalmente junto às comunidades Yanomami localizadas nas 
cabeceiras do rio Orinoco.

Outro fator de ocupação destas áreas, muito mais recente, está associado à educação !!!!

Indivíduos de algumas comunidades provenientes do território venezuelano estão se deslocando para as áreas 
brasileiras (p.exemplo : Pólos Xitei, Toototobi) para aprenderem a escrever/ler o alfabeto fonético, ensinado pelos 
napepe (membros de instituições OnGs e instituições religiosas).

Esta aproximação por meio da educação também está fazendo com que as comunidades localizadas na Venezuela se 
aproximem mais do território brasileiro ou até mesmo se transfiram para áreas do território brasileiro.

Como resultado deste movimento Venezuela=> Brasil, está ocorrendo um progressivo despovoamento da bacia do rio 
Orinoco.

Por processos históricos e/ou necessidades esta área poderá representar uma futura mega-área de coleta e caça. Mas 
isto não pode ser generalizado, pois exitem inimizades históricas entre diferentes grupos que no momento 
impossibilitam um uso indiscriminado desta área (de domínio dos xamathari; denominação dada pelos ocupantes do 
lado brasileiro aos do lado venezuelano).

Até esta antiga rivalidade, intrinsecamente inclusa na realidade diária está sendo repensada pelos Yanomami, tendo em 
vista principalmente as necessidades quanto aos aspectos de saúde, pois existem relatos, muito atuais, de que 
comunidades inteiras, ou a maior parte dos seus membros, que desapareceram por falta de atendimento médico {por 
exemplo : apenas alguns membros da ex-comunidade Tomokoxi (habitantes da calha superior do rio Orinoco) 
sobrevivem em Xitei e Toototobi, como resultante de surto de malária}.

Esta possibilidade de desaparecimento generalizado está fazendo com que algumas comunidades repensem tanto os 
seus espaços como as suas relações, passando assim a aceitar "melhor" as relativas diferenças internas dentro da 
cultura Yanomami.

Áreas Inter- Pólos

Como os Pólos não apresentam um limite geográfico e existe um nítido movimento das comunidades em se 
aproximarem das bases napepe, ocorre que nas áreas intermediárias entre duas bases dos napepe (ou seja, as sedes de 
diferentes Pólos) predomina uma diminuição gradual da população, resultanto até ausência da mesma.

Se observarmos a área Yanomami com um todo, veremos que na realidade estão sendo formados corredores 
despovoados nas áreas inter-pólos.
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Mais uma réplica da nossa cultural : a municipalização !!! As fronteiras dos municípios são menos povoadas.

Estas áreas podem ser consideradas como reservas coletoras/caça até que as comunidades crescam o suficiente para 
que voltem a explorar estes recursos, como fonte final disponível, ou seja, um supermercado para o futuro.

Quanto tempo será necessário para que este futuro possa desempenhar o papel de último recurso natural para estas 
comunidades ?

Isto dependerá, principalmente da taxa de crescimento populacional dessa etnia.

Com base nos indicadores obtidos nos últimos 6 anos, aonde foi possível fazer um acompanhamento da saúde 
Yanomami (pela intervenção das ações sanitárias desenvolvidas diretamente pelo governo federal, ONGs e missões 
religiosas) podemos verificar a existência de altas taxas de natalidade acompanhadas de reduzidas taxas de óbitos, ou 
seja, em geral os Yanomami estão apresentando um elevado desenvolvimento populacional.

Como exemplo desta situação podemos citar que no Pólo Xitei as proporções entre óbitos/nascimentos, entre os anos 
1995 a 2000 foram de : 1/4,2 (1995), 1/2,1 (1996), 1/4,3 (1997), 1/1,7 (1998), 1/12 (1999) e 1/11,1 (2000).

O Agente de Saúde e o Professor

A presença de um agente de saúde e de um professor em cada comunidade evita que eles tenham que se direcionar 
constantemente para a base do Pólo, pois, a princípios estes dois agentes dos direcionamentos napêpê devem 
gradualmente suprir as suas necessidades primárias.

Com o tempo, a princípio, eles DEVERIAM ficar mais independentes, mas isto apenas poderia ser uma realidade 
desde que os Yanomami passassem a fabricar o papel, o lápis, os possíveis livros, e os medicamentos (exceto os que já 
lhes são naturais - que são aplicados pelos Xapores).

O que deveria devolver às comunidades uma certa mobilidade, com o acréscimo de conhecimento (saúde/educação), 
na realidade fará com que estas fiquem, menos móveis, pois estão sujeitas a se atrelarem a mais estes bens materiais.

O Hospital "Ideal"

Na área Yanomami existe um hospital projetado e implantado pela FUNASA (então FNS) com o intuito de que o 
mesmo fosse uma base relativamente completa que poderia evitar os contínuos deslocamentos dos Yanomami para 
Boa Vista, tendo em vista que eles apresentavam características culturais bastante peculiares (principalmente 
isolamento) e assim poderia dominuir o contato com outras etnias (na casa do índio) e com os napêpê (na cidade).

Outras unidades semelhantes também foram projetadas mas não foram implantadas, tendo em vista os exemplos e 
experiências obtidas com a implantação do primeiro.

Histórico : Junto a este hospital está estabelecida uma comunidade Yanomami.

Esta comunidade assumiu a responsabilidade de selecionar quais grupos de Yanomami podem desfrutar dos serviços 
médicos, inviabilizando assim grande parte dos objetivos pelos quais o hospital foi implantado.

Grande parte dos Yanomami (do mesmo Pólo e de outros) continuaram sendo transferidos para Boa Vista.

Estas ações seletivas, por parte destes Yanomami, também são implementadas quanto às pessoas napêpê que trabalham 
no referido hospital.

Algumas vezes esta unidade hospitalar teve que ser fechada, e seus funcionários serem retirados .às pressas, sob 
ameaças de invasão e morte !!!!

Quem projetou o hospital e seus serviços provavelmente esqueceu-se que dentro da Área Indígena as regras entre as 
relações humanas e ambientais são outras.!!!!!
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Atualmente o Pólo aonde está implantado este hospital foi subdividido em varios outros Pólos/sub-pólos (inclusive 
com a construção de pistas para avião e casas de apoio), tentando com isto prestar uma assistência igualitária para as 
comunidades excluídas do atendimento no hospital.

Uma solução !!!

Esta comunidade, que domina a área aonde os napèpè (Hospital, Pelotão do Exército, Posto da Polícia Federal, Posto 
Indígena da FUNAI) têm a presença, e para manter tal, eliminou o seu comportamento natural de semi-nomadismo.

As suas casas apresentam um aspecto de aproveitamento de "sobras de material" (lonas, madeiras,latas, etc...) dos 
napèpè !!!!

Uma parte dos seus membros ficam no entorno das "residências" dos napèpè no intuíto - constante - de obterem 
alimentação, roupa, etc..., como também pegarem o que eles consideram que devam pegar (e levar) !!!!!

A "quebra" da segurança curativa ou a introdução do limite curativo

Com a demonstração, cada vez mais repetida de que os "remédios" trazidos pelos napèpè são muito fortes, muitos 
Xapores (curandeiros) muitas vezes deixam de explorar em extensão e profundidade as suas capacidades em relação 
aos hekuras (espíritos que utilizam para determinar/auxiliar nas curas), fazendo assim com que suas funções, muitas 
vezes (pelos jovens) sejam até desconsideradas, pela constante disponibilidade das facilidades fornecidas pelos napèpè 
(por exemplo : posto de saúde).

Uma realidade disto pode ser demonstrada com a apresentação de um caso:

- Um jovem Xapore após participar de muitas sessões de cura de diferentes pessoas (inalando o Ya'kuana) ficou 
"meio" desorientado.
- Outros Xapores mais fortes passaram um dia tentando fazer com que o mesmo voltasse ao normal, mas não 
conseguiram o intento.

- Sendo assim, foram junto as missionárias e solicitaram para que uma delas chamasse o grande Xapore (Jesus) para 
curá-lo.
Importante dizer que estas missionárias apenas praticam a assistência de saúde e educação, e nunca desenvolvem, 
junto aos Yanomami, qualquer atividade religiosa.

- Por mais que os Yanomami tenham tido uma explicação "mitológica" do acontecido com o jovem Xapore, eles 
desistiram muito rapidamente de cura-lo.

- Como conseqüência, o jovem foi transferido para Boa Vista, e após algum tempo de descanso, longe de suas 
atividades de Xapore, o mesmo voltou completamente ao normal.

Os medicamentos dos napèpè, assim como também as curas ao nível espiritual passam a ter poderes superiores que a 
cultura Yanomami.

Com o tempo, isto está sujeito a ser mais um desestímulo para manter a continuidade cultural por meio dos jovens.!!!!!

O Finalmente !!!!!

Santos & Coimbra Jr (1994) escrevendo sobre os Tupí-Mondé (Gavião, Suruí e Zoró), localizados na região Sudoeste 
da Amazônia brasileira : " Estima-se que antes do contato, as aldeias eram constituídas por não mais do que 100-200 
indivíduos, que viviam em grandes malocas habitadas por famílias extensas. Nesta época, predominava um padrão de 
vida seminômade : as aldeias eram relocadas de tempos em tempos, o que contribuía para compensar a diminuição da 
produtividade das roças e a rarefação dos recursos de caça e produtos silvestres nas circunvizinhaças."

Esta história continua se repetindo.

Estamos no início destas transformações dentro da cultura Yanomami, por mais que eles estejam aparentemente
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isolados, os estímulos diferenciados estão sendo fornecidos pela implantação do nosso sistema de saúde no interior de 
sua área indígena.

Langdon (1994) ao se referir aos indios Siona (da Colômbia) disse : " Já não é possível para os Siona se manterem 
autônomos em suas práticas tradicionais de subsistência (agricultura extensiva, complementada pela caça e coleta de 
plantas silvestres). "

Esta observação para os Siona poderá ser uma projeção para os Yanomami ?????
Sim !!!!
O que pode fortificar este pensamento vem do exemplo já fornecido pelas comunidades Yanomami que se localizam 
nos afluentes da margem esquerda do alto rio Negro.

Nesta região existem comunidades que foram se transformando, ao longo dos últimos 20 anos, pelos processos 
integrativos junto aos garimpos, aos acessos constantes às "grandes" cidades regionais, às trocas comerciais com os 
napepe circundantes, e aos estímulos para participarem das atividades militares.

Mesmo estando com suas casas longe das cidades, eles já têm Associação representativa, já possuem acesso ao sistema 
telefônico, já desfrutam da energia elétrica, já dominam o uso de tratores, sendo o consumo de material alimentício 
proveniente dos napepe acentuado.

Assim, estas comunidades já não se diferenciam muito do que foi citado anteriormente para os Siona !!!!!

Será que nossa diversidade comportamental, relativa a contatos interculturais, é tâo restrita ?????

Estamos repetindo os mesmos comportamentos desde os contatos iniciais entre as culturas indígenas da Américas e as 
culturas européias !!!!

Será que somos capazes de implementar um outro tipo de assistência de saúde, que pelo menos não seja um 
ESTÍMULO BÁSICO para transformar ACENTUADAMENTE a cultura Yanomami ?????

Depois deste texto ter sido escrito, foi disponibilizado para que um Yanomami, de 14 anos de idade, o lê-se. Suas 
palavras no final da leitura foram : - Muito triste ! Eles (os napepe) não deveriam fazer isto .
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CASO DO PARQUE NACIONAL DO JAÚ - AMAZONAS.
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Ao surgir, no início da década de 90, no cenário amazônico tendo como missão a consolidação de unidades de 
conservação (UC's) na Bacia do Rio Negro, a Fundação Vitória Amazônica (FVA), uma organização 
não-governamental conservacionista, apresenta a necessidade de uma concepção alternativa no que tange à criação e 
consolidação de UC's na região. O esforço para a proteção ambiental, esteve também articulado com uma proposta de 
envolvimento dos grupos sociais locais, garantindo assim, um processo participativo nas tomadas de decisão referentes 
ao Parque Nacional do Jaú (PNJ). A experiência da FVA tem se consolidado a partir de ações como: o fortalecimento 
da organização social; a capacitação e formação de professores e lideranças comunitárias através de cursos, reuniões 
comunitárias, encontros e seminários; o aprofundamento de informações aos envolvidos sobre o uso sustentável dos 
recursos naturais; a potencialização de atividades produtivas e sustentáveis.

Palavras chaves: Organização Social; Educação; Tecnologia Apropriadas

SOCIAL ORGANIZATION, EDUCATION, PRODUCTION AND PROPER TECHNOLOGIES: 
The CASE OF THE NATIONAL PARK OF JAÚ - Amazonas

At the beginning of the 90's decade, when arising in the amazon scenery having as mission the consolidation of the 
preservation units in the Rio Negro basin, the Vitória Amazônica Foundation (FVA), conservationist non government 
organization, introduces the need of an alternative conception refering tolls to the creation and consolidation of the 
preservation unit in the region. The effort for the environmental protection, was also articulated with an participave 
proposal of the locals social groups, giving warranty this way, a participative process in the outlets of referring 
decision to Jaú's National Park (PNJ). FVA's experience has consolidated starting from actions like: the strengtened of 
the social organization; the training and teachers formation and commmunity leaders, through courses, local meetings, 
seminars, improvement of information about the sustainable use of the natural resources; the potencial use of 
productive and sustainable activities.

Key Words: Social Organization; Education; Production and Proper Technologies.

Aporte teórico e metodológico dos trabalhos desenvolvidos:
Buscando a proposição de um modelo inovador para a proteção do meio ambiente na Bacia do Rio Negro, a FVA 
definiu conservação como o direito intrínseco de cada espécie de existir e evoluir, inclusive o homem. Isto significa 
dizer que, do mesmo modo que é necessária a definição de metodologias adequadas para a consolidação de UCs, estas 
não podem estar descoladas do desenvolvimento de estratégia de fortalecimento das organizações dos agentes sociais 
locais para um manejo dos recursos naturais. Esta postura permite considerar as especificidades culturais múltiplas da 
região, as inter-relações menos ocidentalizadas que se colocam entre o homem. Emerge, daí, uma relação não mais 
instrumental, do tipo sujeito/objeto, mas um modelo menos autoritário e excludente, gerado numa relação 
sujeito/sujeito.

Falar desta relação sujeito/sujeito significa dizer que a representação que têm os agentes sociais locais da realidade não 
é mais nem menos profunda que a representação feita pelo discurso científico ou ideológico. Nos dizeres de Geertz 
(1998), estamos diante de um sistema cultural que, como outros sistemas culturais, possui a convicção no valor e na 
validade de seus argumentos. E mais: a autoridade deste sistema cultural é o próprio mundo. Seus argumentos 
baseiam-se na vida como um todo, é “uma sabedoria coloquial, com pés no chão, que julga ou avalia esta realidade
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(p.115)”.

Este sistema cultural é o que se chama de senso comum, e que conforme Geertz se relaciona com “um desejo de tornar 
o mundo diferente (p. 118)”. Um outro nome a ser dado, ou O NOME do senso comum é bom senso, posto que “é 
capaz de lidar com os problemas cotidianos, de uma forma cotidiana, e com alguma eficácia (p. 115)”, ou ainda, 
“representa o mundo como um mundo familiar, que todos podem e devem reconhecer; e onde todos são, ou deveriam 
ser, independentes” {p.139).

Além dessa abordagem teórico-metodológica, a FVA inclui em seus trabalhos a perspectiva da categoria gênero como 
um substrato a mais para entender as relações sociais, históricas e culturais na qual estão envolvidos os sujeitos com os 
quais trabalha. Usar essa categoria nas abordagens de trabalho permite pensar homens e mulheres como produtos de 
uma construção social e cultural, enfatizando o aspecto relacional em que se engendram historicamente masculinidade 
e feminilidade.

A FVA e os trabalhos desenvolvidos no PNJ: 

Trabalhos iniciais:
Tendo como pano de fundo a metodologia exposta acima e a observação em relação à temática gênero, a FVA 
desenvolveu e desenvolve seus trabalhos no PNJ.

Num primeiro momento, a FVA elaborou e implementou um projeto junto às comunidades residentes no Parque, o 
Projeto Comunitário (1995), com o objetivo de estimular os moradores existentes na área interna do PNJ a 
participarem da elaboração e da execução do Plano de Manejo local, trabalhando de modo a compatibilizar orientações 
técnico-científicas com os conhecimentos e saberes do público envolvido.

No aspecto organizativo, têm destaque os encontros de representantes do conjunto das comunidades para discutir o 
Plano de Manejo, o zoneamento da área e condições de fortalecimento orgânico das coletividades que representam.

Na área da educação, as contribuições da FVA vão desde o apoio à construção e ao funcionamento da escola e 
aplicação de formulários sobre a política de educação desenvolvida pelas prefeituras (Novo Airão e Barcelos) no 
Parque, até entrevistas com professores locais sobre a prática educativa, atendendo a demanda da elaboração do Plano 
de Manejo. Igualmente relevantes foram o intercâmbio de experiências entre os professores do Parque e os de outras 
realidades e a realização de cursos a partir das necessidades dos professores, combinadas com as especificidades do 
Parque.

Na área de produção e extensão rural, foram realizados: a) inventário das culturas tradicionalmente mais utilizadas nos 
quintais e roçados. Esse levantamento mostrou que os agentes sociais locais cultivam mais de 38 espécies de manivas;
b) expedições no âmbito do parque para troca de informações agrícolas; c) elaboração dos croquis de todos os plantios 
dos moradores da área.

Para identificar o uso dos recursos naturais pela população tradicional foram organizadas expedições diferenciadas 
dentro do parque e realizadas reuniões em localidades estrategicamente definidas para conhecer as técnicas de manejo 
tradicional da população, mapear as áreas de uso dos recursos por unidade familiar, identificar áreas territoriais, 
quantificar as produções e promover discussões sobre a questão fundiária e o Plano de Manejo, contribuindo de forma 
importante para aprofundar o conhecimento sobre o parque e definir o zoneamento do mesmo.

Como resultado deste primeiro momento de trabalho pode-se apontar a participação comunitária na elaboração do 
plano de manejo; desencadeamento de um processo de reconhecimento da representatividade das lideranças dentro e 
fora do âmbito de suas comunidades; capacitação dos professores da área; explicitação das relações econômicas que 
ocorrem no parque; georeferenciamento dos principais lagos e igarapés utilizados pelas populações do PNJ; 
elaboração de mapas de uso individual e coletivo de recursos naturais. Além desses resultados, podemos dizer que o 
trabalho serviu de aporte para a implementação de novos trabalhos e à continuidade dos já iniciados.

Trabalhos atuais:

O trabalho desenvolvido na área de Organização Social visa o fortalecimento da organização dos moradores, seja esta 
em comunidades ou associações, respeitando de forma sistemática e pedagógica a dinâmica de cada localidade com as
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quais se trabalha.

Neste sentido, foram realizados: a) encontros com moradores do PNJ para debater o que é e qual o papel de lideranças 
num contexto comunitário e o uso das organizações formais como ferramenta num contexto de luta em defesa dos 
interesses dos agentes sociais; b) realização de oficinas de planejamento participativo nas comunidades, para 
identificar problemas locais e possíveis soluções; c) reuniões comunitárias para discutir os mais diversificados temas 
como: constituição formal de associações, elaboração de estatuto, resolução de conflitos, curso sobre o uso de plantas 
medicinais, permacultura, alternativas econômicas, entre outros.

O trabalho realizado na área de Educação mostrou que no meio rural a situação de escolarização e a deficiência do 
processo ensino-aprendizagem são condicionadas por várias determinantes, quais sejam: a) não correspondência com 
as demandas locais; b) métodos e conteúdos de ensino caracterizam a educação voltada para o meio urbano, transposta 
de modo mecânico para o contexto rural; c) calendário escolar incompatível com as características da produção local;
d) problemas de evasão e de repetição ainda mais graves do que aqueles existentes no meio urbano, com elevado nível 
de analfabetismo; e) extensa dicotomia entre educação formal e escassos programas não-formais destinados ao 
contexto rural; f) formação deficiente dos professores e o nível salarial muito baixo; g) falta de vínculo entre escola e 
comunidade.

Neste sentido, a FVA deu início ao desenvolvimento de um programa de formação continuada de professores rurais, 
buscando promover a interação entre os conteúdos curriculares trabalhados na escola e o saber acumulado 
historicamente pelo aluno/comunidade.

Outro aspecto também considerado na formulação da proposta de ação do programa foi o reconhecimento do 
importante papel que o professor exerce na comunidade, onde em muitos casos suas funções freqüentemente 
extrapolam os limites das atividades escolares. Essa representatividade é legitimada pelos comunitários, não apenas 
pelo saber que o professor possui, mas principalmente pelo compromisso e pela relação de afetividade que ele 
estabelece com a comunidade. Neste programa, procura-se trabalhar a formação dos professores de forma articulada, 
contemplando as várias dimensões (sociais, econômicas, políticas e culturais) subjacentes a este processo. O trabalho 
em parceria com as Secretarias de Educação dos Municípios de Novo Airão e Barcelos é um aspecto bastante positivo 
para a efetivação desta proposta; instituições que também trabalham na área de educação como o Centro dos 
Trabalhadores da Amazônia/AC (CTA); comunidades rurais, professores; e prefeituras, abrirão espaço para a 
construção de um diálogo mais amplo e participativo, contribuindo dessa forma para uma maior aproximação entre os 
interesses da escola e da sociedade.

Os trabalhos realizados na Produção Agrícola deram um panorama geral para FVA sobre as roças, o uso dos recursos e 
os problemas que os moradores do PNJ enfrentavam. Sabemos que falar da agricultura familiar na Amazônia é expor 
principalmente as dificuldades que os produtores enfrentam na hora de plantar, colher e escoar produção. Os 
moradores de uma Unidade de Conservação de uso indireto, como é o caso dos moradores do Parque Nacional do Jaú, 
além de sofrerem restrições na prática de suas tradicionais atividades, ainda encontram dificuldades para escoar a 
produção e adquirir produtos manufaturados, dos produtos resulta da condição de empobrecimento material dos 
grupos domésticos, como a falta de equipamentos que possibilitem o beneficiamento dos produtos como a farinha, o 
cipó e a banana, entre outros.
A partir da identificação das referidas dificuldades e na busca de alternativas para a melhoria da qualidade de vida dos 
moradores do PNJ, a FVA iniciou a experiência com o cevaciclo . Esse equipamento ao ser utilizado na produção de 
farinha oferece baixíssimo impacto ambiental, fácil manuseio, além de ter um custo acessível para os padrões 
econômicos dos grupos sociais residentes no PNJ.

Para monitorar as possibilidades de adoção da tecnologia, ou seja, sua compatibilidade para o contexto local, o 
primeiro equipamento foi implantado na comunidade de Lázaro, no Rio Jaú, onde os moradores beneficiavam a 
farinha no ralo, fazendo com que o trabalho fosse demorado, com riscos de ferimentos nas mãos e a farinha não 
alcançava uma boa qualidade. Assim, foi discutida com as famílias a possibilidade de viabilizar a implementação do 
cevaciclo na comunidade. A proposta foi aceita e o passo seguinte foi fazer os acordos sobre custo, forma de 
pagamento, número de famílias interessadas na experiência, data para iniciar o processo de uso e monitoramento do 
equipamento. O uso do equipamento na comunidade despertou o interesse de outros moradores, o que levou a FVA a 
instalar 8 cevaciclos em outras localidades do PNJ. Vale ressaltar que nos locais onde o equipamento foi colocado 
existe motor de cevar mandioca, que para funcionar precisa de combustível. Mesmo assim, os moradores aceitaram a 
proposta de fazer a experiência, pois segundo depoimentos, nem todas as vezes eles dispõem de dinheiro para comprar
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o combustível para fazer funcionar o motor.

O monitoramento desta experiência permite dizer que: a) a facilidade em manusear o equipamento possibilita o seu 
uso por todos os membros da família, inclusive por crianças. Portanto, propiciou a ampliação da participação de todos 
os membros das famílias que se revezam no processo produtivo; b) o equipamento representa uma economia para os 
grupos domésticos, uma vez que não depende de combustível para seu funcionamento; c) o cevaciclo não gera emissão 
de gases poluentes, como no uso de motores a base de óleo diesel para cevar a mandioca; d) o cevaciclo propiciou 
espaços para reflexão sobre a importância do PNJ e da participação dos grupos sociais da área na consolidação do 
mesmo; e) com o tempo excedente, os moradores passaram a praticar outras atividades como pescar, plantar, capinar a 
roça, e ainda sobra mais tempo para o descanso; f) o equipamento não influenciou no aumento da área de roçado; g) a 
massa cevada com o cevaciclo tem uma qualidade muito superior à massa cevada no ralo, gerando melhoria na 
qualidade da farinha.

O uso do cevaciclo, além de servir para beneficiar a produção de farinha foi empregado pelos agentes sociais locais 
para outros fins, como carregar baterias, utilizadas para pescar à noite, ouvir rádio e fazer festas nos finais de semana. 
Outra tecnologia apropriada levada aos agentes sociais do PNJ foram kits de energia solar, em função de um 
levantamento realizado junto aos grupos domésticos, que apontou o alto custo mensal gastos com pilhas, óleo diesel e 
carregamento de baterias. Essas informações permitiram fazer uma comparação de gastos apontando a viabilidade da 
implantação de um sistema de energia solar por grupo familiar.

O acompanhamento do processo de instalação e do funcionamento dos equipamentos e o depoimento das famílias 
contempladas com os kits de energia solar nos permitem afirmar que sistemas como esses são viáveis, de fácil 
manutenção e manuseio além de permitir que a população tenha acesso a determinados benefícios, tais como: a) 
utilização de equipamentos eletro eletrônico; b) aulas noturnas para adultos; c) possibilidade de atividades extras 
noturnas.

Assim, podemos dizer que o investimento em tecnologias apropriadas vem contribuindo para melhoria da qualidade de 
vida de agentes sociais rurais, porém não podemos esquecer que investimentos como esses ainda não fazem parte dos 
planos governamentais e poucas são as pessoas que se beneficiam.

Considerações finais:
O bom senso dos agentes sociais se expressa quando manifestam interesses por melhores condições de vida, por mais 
informação no campo acadêmico ou identificam problemas locais como: falta de alternativas econômicas; situação 
difícil da saúde e da educação; descaso com a zona rural e ameaça de extinção de determinadas espécies da fauna 
regional.
Diante disto, o desafio que se coloca para a FVA na busca por compreender o bom senso dos agentes sociais do PNJ, é 
menos a identificação da melhor técnica para compreender o sentido subjetivo de seus argumentos ou analisar as 
condições objetivas de sua existência, e mais uma disposição para aprender a ouvir o que é dito e a partir disto 
conjuntamente, analisar os problemas e buscar as soluções.

Podemos dizer que este trabalho se inscreve naquilo que Alier tem identificado como preocupações dos “movimentos 
sociais dos pobres”, que trazem imanente às suas lutas cotidianas uma percepção ecológica peculiar, se configurando 
em movimentos ecológicos “porquanto seus objetivos são as necessidades ecológicas para a vida: energia (as calorias 
da comida para cozinhar e aquecer), água e ar limpos, espaços para abrigar-se. Também são movimentos ecológicos 
porque habitualmente tratam de manter ou devolver os recursos naturais à economia ecológica, fora do sistema de 
mercado generalizado, de valoração crematística, da racionalidade mercantil, o que contribui para a conservação dos 
recursos naturais já que os mercado os infravalora” (Alier, 1998, p. 37).

Referência Bibliográfica:

ABREU, M. J. P.; “Modos de vida, Gênero, Gerações e Meio Ambiente no Parque Nacional do Jaú/Amazonas” 
Dissertação de Mestrado em Psicologia. Universidade Federal de Santa Catarina. UFSC.
ALIER, Joan Martínez; “Da Economia Ecológica ao Ecologismo Popular”. Blumenau: Ed. da FURB, 1998.
FVA; “Gênese de um Plano de Manejo. O caso do Parque Nacional do Jaú. Manaus. FVA.
GEERTZ, Clifford; “O Saber Local”. Petrópolis: Editora Vozes, 1998.
OLIVEIRA, R. e ANDERSON, E. S; “ Gênero, Conservação e Participação Comunitária: O caso do Parque Nacional 
do Jaú. Junho/1999. MERGE

07/04/2016 16:04

http://nerua.inpa.gov.br/NERUA/25.htm


O caso do parque nacional do Jaú http://nerua.inpa.gov.br/NERUA/25.htm

SARAGOUSSI e et al; “Mapeamento Participativo: Realidade ou Ficção? A experiência do Parque Nacional do Jaú”. 
Trabalho apresentado no 48 th Annual Conference -  Center for Latin Americam Studies -  University of Florida.

1 Pesquisador-técnico da Fundação Vitória amazônica. E-amil: iranildo@fva.org.br.
2Pesquisadora-técnica da Fundação Vitória amazônica. E-amil: joia@fva.org.br.
3 Pesquisador-técnico da Fundação Vitória amazônica. E-amil: luiz@fva.org.br.
4 Pesquisadora-técnica da Fundação Vitória amazônica. E-amil: jasy@fva.org.br. OBS: o endereço é o mesmo para 
todos os pesquisadores/as: Rua: R/S; Q: Q; casa 7. Conj. Morada do Sol - Aleixo. CEP: 69060-080 - Manaus/AM.

AMTgPT/TD T O P O  DfanYTUA

5 de 5 07/04/2016 16:04

http://nerua.inpa.gov.br/NERUA/25.htm
mailto:iranildo@fva.org.br
mailto:joia@fva.org.br
mailto:luiz@fva.org.br
mailto:jasy@fva.org.br


Organização Sócio-Cultural e política do Rio Parauari http://nerua.inpa.gov.br/NERUA/26.htm

AMTCDTOP ( IN D IC E  P ^ T Ü l
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Este trabalho apresenta a experiência de pesquisa-ação que está sendo realizada em cinco 3 comunidades ribeirinhas 
do município de Maués, no estado do Amazonas. O presente estudo faz parte das atividades que estão sendo 
desenvolvidas pelo grupo interdisciplinar de pesquisa e extensão sócio-ambiental da Amazônia, visando consolidar um 
campo piloto de pesquisa e extensão universitária e de estágio curricular e extracurricular nas áreas sócio-cultural, 
econômica, agrícola, tecnológica e ambiental.
A pesquisa-ação caracteriza-se como pesquisa social aplicada, onde se articulam a base teórica e metodológica à 
investigação empírica, através de atividades sócio-educativas que caracterizam ações de extensão para subsidiar a 
construção de alternativas de manejo dos recursos locais juntamente com os grupos comunitários.
Na realização da pesquisa-ação, o engajamento e apoio dos comunitários, na condição de protagonistas, têm sido 
imprescindíveis no decorrer do processo, cujos saberes de homens e mulheres são o referencial básico no plano de uso 
dos recursos locais. Neste sentido, a prática investigativa e de ação têm consolidado uma real combinação entre as 
diferentes formas de conhecimento - o técnico-acadêmico e o saber das populações locais. Portanto, a abordagem 
metodológica centra-se na participação dos pesquisados e pesquisadores como parte integrante e ativa no processo 
investigativo e na concretização das ações.

1Doutora em Política Científica e Tecnológica; Chefe do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do 
Amazonas; coordenadora do grupo de pesquisa e extensão sócio-ambiental da Amazônia, e-mail: socorro.chaves@ 
ig.com.br.
2Bacharel em Turismo, pós-graduanda em Metodologia do Ensino Superior; pesquisadora do grupo de pesquisa e 
extensão sócio-ambiental da Amazônia e-mail: susyrsimonetti@bol.com.br.
3 Santo André, Monte Sinai, Vila Nova, Vila Darcy e Acaoera.
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POTENCIAL BIO-ECONÔMICO DAS LEGUMINOSAS OCORRENTES EM UMA ÁREA DE 
VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NA AMAZÔNIA CENTRAL

Luiz Augusto Gomes de Souza1 
Marlene Freitas da Silva1 

Lúcia Helena Pinheiro Martins2

INTRODUÇÃO

A diversidade em espécies de leguminosas na Amazônia tem sido destacada por diversas pesquisas feitas na região (Le 
Cointe, 1947; Ducke, 1949; Silva et al., 1989), e esta família tem se evidenciado na maioria dos inventários florísticos 
desenvolvidos, apresentando ampla distribuição e abundância em matas primárias de terra firme, igapós, várzeas, 
campinaranas, savanas e áreas alteradas pelos mais diferentes processos de exploração e ocupação.
A ocupação gradual da região amazônica e o avanço de projetos de desenvolvimento econômico, produzem cada vez 
mais áreas abertas, fruto da intervenção humana em atividades como a agricultura, mineração, abertura de estradas, 
etc. Essa situação permite o incremento progressivo de áreas desflorestadas que, quando abandonadas, são ocupadas 
por vegetação secundária, passo indispensável em seu processo de recuperação que pode se alongar por alguns anos. 
Muitas destas áreas não têm valor econômico e perdem seu potencial produtivo.
As plantas que crescem em áreas secundárias, podem ser classificadas como ruderais, invasoras ou subespontâneas 
(Rizzini, 1997). As ruderais são as que vivem em sítios ligados aos habitats humanos, terrenos baldios, caminhos, 
estradas, ruas, jardins, etc. Entre estas espécies predominam plantas anuais, geralmente providas de excelentes 
recursos de dispersão como sementes pequenas, leves, aladas, com ganchos, etc., com ampla distribuição nas áreas 
tropicais. As plantas daninhas invadem, habitualmente, as terras de cultura, vindo a competir com as espécies 
cultivadas e causando prejuízos ao homem. Por outro lado, são consideradas plantas subespontâneas aquelas que são 
oriundas de outras terras e se instalam num dado país ou região sem interferência deliberada do homem. Várias 
espécies se enquadram em mais de uma destas categorias, porém, na vegetação colonizadora de áreas desmatadas, 
muitas vezes também encontramos espécies remanescentes dos ambientes originais.
A perda do valor produtivo e econômico de áreas desmatadas é um problema grave por implicar no desmatamento de 
novas áreas com fins produtivos. Entretanto, inúmeras espécies que colonizam as áreas desmatadas têm algum 
potencial bio-econômico que merece mais estudos que justifiquem um melhor aproveitamento e exploração destes 
recursos.
Este trabalho teve como objetivos identificar as leguminosas presentes em uma área de mata secundária da Amazônia 
Central e reunir subsídios sobre as espécies, sua distribuição geográfica e uso potencial.

MATERIAL & MÉTODOS

Foi conduzido um levantamento das leguminosas ocorrentes em uma área de mata secundária na Amazônia Central, na 
Estação Experimental de Olericultura do INPA, localizada na rodovia AM 010, Km 14 (03° 8'Sul de latitude e 60° 01' 
W. Gr. de longitude), com altitude de 72 metros acima do nível do mar, sob clima do tipo Afi, segundo Koppen. A área 
escolhida, de cerca de 10 hectares, encontra-se com a paisagem alterada, recoberta por mosaicos de vegetação 
secundária, áreas abertas recobertas por gramíneas e outras herbáceas, remanescentes da floresta natural de 
campinarana desenvolvida em solo arenoso e tem sido ocupada nos últimos anos com o cultivo de hortaliças, fruteiras 
e plantas medicinais e ornamentais, dentre outros.
O solo que recobre a área foi classificado como Podzólico Vermelho Amarelo, com áreas transicionais abruptas para 
solo Podzol, recoberto por vegetação remanescente da mata de campinarana. Na área de topo, sua textura é mais 
argilosa. A vegetação secundária que repovoou o local é do tipo arbustivo-arbórea, rala, encontrando-se solo 
descoberto em alguns pontos. Pode-se considerar o ambiente local - excetuando-se as áreas de cultivo, cuja capacidade 
de produção é mantida com a reposição de adubos químicos minerais - como degradado, em lento processo de 
recuperação e repovoamento vegetativo.
Os trabalhos de coleta e identificação das leguminosas consistiram em visitas regulares ao local, feitas nos anos de 
1994 a 1996, identificando-se na área plantas em fase de floração e/ou frutificação. Foram preparadas exsicatas 
botânicas das espécies durante as atividades de coleta e a identificação foi conduzida no herbário do INPA por 
comparação com material já classificado.
Às informações reunidas foram acrescidas de dados taxonômicos das espécies, sua distribuição geográfica e potencial
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de utilização.

RESULTADOS & DISCUSSÃO

Foram registradas para a área a ocorrência de 17 espécies de Leguminosae (sensu latu), distribuídas nas três 
sub-famílias, sendo 7 Papilionoideae, 7 Mimosoideae e 3 Caesalpinioideae (Tabela 1). Dentre estas espécies as tribos 
mais numerosas foram Phaseoleae, Eumimoseae e Cassieae, com 3 espécies cada. O hábito de crescimento das 
espécies variou de árvores (pequenas, médianas e grandes), ervas, arbustos e lianas. O habitat preferencial das espécies 
foi principalmente as áreas abertas, comprovando o comportamento ruderal de muitas leguminosas herbáceas e 
arbustivas. Quatro espécies estavam na capoeira, uma foi cultivada, e três estavam presente nos fragmentos de mata 
que ocorrem na área de estudo.
Várias leguminosas registradas na área estudada têm distribuição pantropical, ou seja ocorre nos trópicos de todo o 
mundo, tais como Abrus precatorius, Mimosa pudica, Senna obtusifolia, etc. (Tabela 2), formando um grupamento de 
espécies de colonização subespontânea. Entretanto também verificou-se a presença de plantas endêmicas da 
Amazônia, como Pithecellobium arenarium, espécie registrada somente para o estado do Amazonas, e de outras 
distribuídas somente na América do Sul como Senna tapajosensis e Stryphnodendron guianense.
Quanto ao uso, muitas espécies apresentam múltiplo aproveitamento, existindo aquelas aproveitadas pela qualidade de 
sua madeira como Dipteryx odorata, o cumaru, aproveitada para inúmeros fins, cujas sementes são comestíveis e 
procuradas por roedores e marsupiais são comercializadas para as indústrias de alimentos, cosméticos e perfumaria 
pela presença de cumarina (Lorenzi, 1998). Dentre as espécies com potencial produção de lenha e carvão presentes na 
área de estudo estão Ormosia discolor e Stryphnodendron guianense. para uso medicinal (Abrus precatorius, Senna 
obtusifolia, Senna occidentalis), apicultura (Mimosa pudica), artesanato ou ornamental (Senna tapajozensis), ou como 
alimento (Inga macrophylla).

Tabela 2. Distribuição geográfica na Amazônia Brasileira e extra amazônica das leguminosas encontradas em uma 
área de vegetação secundária da Amazônia Central.

ESPÉCIES AMAZÔNIA BRASILEIRA EXTRA AMAZÔNICAS

Abrus precatorius AM, RO, RR e PA

Calopogonium mucunoides AM, RO, PA, RR, AP

Centrosema brasilianum AM, PA, AP, AC, RR
Dipteryx odorata RO, PA, AM, AP, AC
Entada polyphylla AM, AC, PA, AP
Inga macrophylla AM, AC, PA, RO
Mimosa debilis AM, RR, RO, PA

Mimosa pudica AM, RO, PA, RR

Mimosa quadrivalvis AM, RR, PA
Ormosia discolor AM, RR, AP
Pithecellobium arenarium AM

Pueraria phaseoloides AM, PA, AP, RO, RR

Senna obtusifolia PA, RO, AC, AP, RR, AM

Senna occidentalis AC, AM, PA, RR, RO

Senna tapajozensis AP, RR, AM, AC, PA, RO
Stryphnodendron guianense AM, PA, RO, AC
Zornia latifolia AP, AC, AM, RO, RR, PA

África, Ásia, Oceania, Caribe, América do Norte,
Central e do Sul, Oceano Índico e Pacífico
África, Ásia, Oceania, Caribe, América Central e do
Sul, Oceano Pacífico e Índico
Oceania, Caribe, Oceano Índico, América do Sul
América do Sul, Oceano Índico e Pacífico
Caribe e América do Sul
América do Sul
América do Sul
África, Ásia, Oceania, Caribe, América Central, do 
Norte e do Sul, Oceano Índico e Oceano Pacífico 
África, Caribe, América Central e do Sul 
América do Sul 
América do Sul
África, Ásia, Oceania, Caribe, América Central e do
Sul, Oceano Índico e Oceano Pacífico
África, Ásia, Oceania, Caribe, Oceano Índico e
Pacífico, América do Norte, Central e do Sul
África, Ásia, América Central e do Sul, Caribe, Oceano
Índico e Pacífico
América do Sul
América do Sul
África, América do Sul

Boa parte das espécies das áreas abertas apresenta potencial de aproveitamento como adubo verde na agricultura 
tradicional (Calopogonium mucunoides, Pueraria phaseoloides) ou como forragem para uso animal (Zornia latifolia,
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Centrosema brasilianum). Algumas destas espécies que ocorrem espontâneamente na área tem suas sementes 
comercializadas mundialmente com este fim. Um dos fatores que contribuem para a valoração destas espécies é a 
habilidade nodulífera e fixadora de nitrogênio, característica importante desenvolvida pelas leguminosas. Na Estação 
Experimental de Olericultura, das 17 leguminosas encontradas, 13 delas são nodulíferas e fixadoras de nitrogênio.
0  interesse melífero das espécies também pode ser ressaltado, especialmente para as três ervas do gênero Mimosa.
Carreira et al., 1986, ao efetuar a análise polínica dos méis de municípios paraenses verificou que em uma amostra 
procedente de Belém, 78,0% do pólen era procedente de Mimosa pudica, o que revela o potencial elevado desta 
espécie para a apicultura, especialmente por produzir flores em abundância durante todo o ano.
Por fim constatou-se a presença de espécies potencialmente venenosas como Abrusprecatorius, cujas sementes são 
tóxicas a bovinos e animais ruminantes em geral, por possuir uma proteína tóxica a abrina (Brito et al., 1996), que 
pode matar os animais quando ingeridas inadvertidamente se presentes nas pastagens. Aspectos ornamentais das 
espécies também podem ser ressaltados, e tanto as sementes de Abrus precatorius como as de Ormosia discolor são 
amplamente utilizadas em peças de artesanato popular pelo seu brilho e colorido destacado.

CONCLUSÕES

Matas secundárias com formações vegetais em áreas abertas e capoeiras na região da Amazônia Central, abrigam uma 
diversidade de espécie que precisa ser melhor investigada para definir seu potencial de aproveitamento. Neste estudo 
17 espécies de leguminosas foram encontradas no local, a maior parte ervas colonizadoras de áreas abertas, mas 
também árvores remanescentes nos fragmentos de mata. Algumas espécies apresentam distribuição em vários 
continentes e têm comportamento cosmopolita. Outras são restritas à América do Sul. Quanto ao uso e aproveitamento 
as espécies revelaram múltiplo uso existindo espécies madeireiras, medicinais, adubos verdes, forrageiras, para uso 
apícola, produção de lenha e carvão, artesanato e produção de substâncias bioativas de interesse industrial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRITO, M.F.; ARMIÉN, A.G. & TOKARNIA, C.H. 1996. Intoxicação experimental de sementes de Abrus 
precatorius (Leg. Papilionoideae) em ovinos. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 16 (2/3): 59-66.
CARREIRA, L.M.M.; JARDIM, M.A.G.; MOURA, C.O.; PONTES, MA.A.O. & MARQUES, R.V 1986. Análise 
polínica nos méis de alguns municípios do estado do Pará. SIMPÓSIO DO TRÓPICO ÚMIDO, 1., Belém,
EMBRAPA-CPATU, p. 79-84.
DUCKE, A. 1949. Notas sobre a flora neotrópica - II As leguminosas da Amazônia Brasileira. Boletim Técnico do 
IAN, N° 18, Belém, 249p.
LE COINTE, P. 1947. Amazônia Brasileira - III Árvores e plantas úteis (indígenas e aclimatadas). Col. Brasiliana, 
série 5, v. 251, Ed. Nacional, Rio de Janeiro, 506p. São Paulo, Editora Nacional, 2a edição, 506p.
LORENZI, H. 1998. Árvores brasileiras - Manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil.
Editora Plantarum, Nova Odessa, v. 2, 352p.
RIZZINI, C.T. 1997. Tratado de fitogeografia do Brasil: aspectos ecológicos, sociológicos e florísticos. Âmbito 
Cultural Edições Ltda, 747p.
SILVA, M.F.; CARREIRA, L.M.M.; TAVARES, A.S.; RIBEIRO, I.C.; JARDIM, M.A.G.; LOBO, M.G.A. &
OLIVEIRA, J.O. 1989. As leguminosas da Amazônia Brasileira. Lista prévia. Acta Botânica Brasílica, v. 2 (1):
193-237.

1 INPA/CPCA, Alameda Cosme Ferreira 1756, Aleixo, CEP 69011-970, Manaus, AM souzalag@inpa.gov.br; 
marlene@inpa.gov.br.
2INPA/CPCA - Bolsista PCI/CNPq - lucia@inpa.gov.br

Potencial bio-econômico das leguminosas na Amazônia Central http://nerua.inpa.gov.br/NERUA/28.htm

^KtTCDT/H) T O P O  DfanYTâlA

3 de 3 07/04/2016 16:05

http://nerua.inpa.gov.br/NERUA/28.htm
mailto:souzalag@inpa.gov.br
mailto:marlene@inpa.gov.br
mailto:lucia@inpa.gov.br


Uma cartilha sobre fragmentação florestal http://nerua.inpa.gov.br/NERUA/31 .htm

M B  Í N D I C E  > p ^ t m i

UMA CARTILHA SOBRE FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL COMO FERRAMENTA PARA 
TRANSFERÊNCIA DE RESULTADOS CIENTÍFICOS

Pires, J.B. & Mesquita, R.C.G.

INTRODUÇÃO

"Maiores esforços são necessários para reduzir e proteger a rica biodiversidade das florestas amazônicas. Riscos para a 
floresta amazônica incluem desmatamento, exploração madeireira, fogos, fragmentação extinção da fauna, invasão de 
espécies exóticas e mudanças do clima." (Fearnside, 1999).
"Em termos absolutos, a taxa de desmatamento na Amazônia é maior que em outras regiões, e parece estar 
aumentando." (Laurance, et al, in press). Considerando-se a extensão da floresta, e a dimensão de seus problemas 
sócio-ambientais, ainda é relativamente limitado o número de técnicos treinados para atuar em pesquisas, 
gerenciamento e educação na região.
Medidas que auxiliem a difundir para um público leigo todas as conseqüências da depredação da Amazônia, são 
importantes e urgentes. A transferência de informações científicas e o treinamento de técnicos, moradores de 
comunidades rurais e urbanas, estudantes em diversos níveis e tomadores de decisões pode diminuir os impactos 
negativos sobre a floresta. A informação científica existente, precisa ser adaptada para uma linguagem mais simples e 
acessível, e sua aplicação deverá ser feita através de meios de fácil acesso ao público leigo em geral.
Após 22 anos de existência do projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, muitos resultados de pesquisas 
estão disponíveis para se mostrar à sociedade amazônica, difundindo informações que possam influenciar a 
conservação e o uso racional da floresta tropical amazônica.

OBJETIVO

O presente trabalho está desenvolvendo uma cartilha como instrumento na transferência de informação científica 
relacionada às conseqüências da fragmentação florestal na Amazônia.

CONTEÚDO CIENTÍFICO DA CARTILHA

A cartilha sobre fragmentação florestal está sendo estruturada e baseada em informações técnicas, no âmbito legal, 
ambiental e de gerenciamento do recurso florestal, possuindo, no entanto, uma linguagem simples, divertida e ao 
mesmo tempo didática e informativa.
Quanto a estrutura, a cartilha foi estruturada em quatro partes:
1a: Florestas tropicais e sua importância 
2a: Histórico de ocupação na Amazônia 
3a: Conseqüências negativas da fragmentação florestal.
4a: Como diminuir os impactos negativos causados pela fragmentação florestal.
A primeira parte trata da importância da existência das florestas tropicais para a manutenção do clima global, para 
conservação da biodiversidade e para extração de recursos naturais.
Na segunda parte, ênfase maior é dada ao histórico de ocupação humana na Amazônia, considerando as 
transformações na paisagem e o surgimento dos fragmentos florestais. Entre estas transformações, destaca-se a 
extração desordenada de recursos florestais, incluindo madeiras, caça e pesca predatória, criação de pastagens, 
agricultura, construção de estradas, etc.
Como conseqüências negativas da fragmentação florestal, a cartilha dá um destaque aos efeitos oriundos das alterações 
no microclima, ocasionando o chamado "efeito de borda", que implica na exposição da vegetação ao redor do 
fragmento e que consequentemente sofre com uma maior ação dos ventos, com o aumento de temperatura e 
diminuição da umidade.
Ainda devido ao isolamento, considera-se os problema enfrentados por espécies animais e vegetais principalmente a 
menor probabilidade de estabelecimento do fluxo gênico contínuo entre os fragmentos.
Temas como o comprometimento dos mananciais hidrográficos, principalmente assoreamento e retirada da mata ciliar 
devido a fragmentação florestal, abrem precedentes para que seja destacado a importância da conservação dos recursos 
hídricos para todo o ecossistema, inclusive para o homem.
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A cartilha aborda ainda questões pertinentes ao uso indevido do solo tais como pastagem, abertura de grandes campos 
para agricultura e uso incorreto e constante das queimadas, levando ao assoreamento do solo e erosões, dificultando o 
estabelecimento de novas espécies.
A última parte, apresenta algumas das muitas alternativas existentes para que se diminuam os efeitos negativos da 
fragmentação florestal. Destaca ainda a importância do cumprimento da legislação ambiental brasileira.
Após ter sido feito todo este levantamento bibliográfico e escolha dos temas de maior relevância, chegou-se a 
conclusão que a melhor forma de apresentação era transformar toda esta informação em uma história onde os 
personagens principais seriam justamente aqueles que mais sofrem com os efeitos da fragmentação (as árvore, os 
animais e o próprio homem). A linguagem se apresenta de forma divertida, sendo toda ela acompanhada por 
ilustrações e diálogos, além de destacar as informações científicas mais importantes.
Com relação ao público alvo, trabalhamos com uma linguagem descontraída sem ser infantil e por isso esperamos que 
a faixa etária ideal esteja estabelecida entre 12 à 15 anos, ou seja, da sétima série do ensino fundamental até o primeiro 
ano do ensino médio. Uma definição mais específica somente acontecerá após a cartilha ter passado pelo crivo de 
professores e especialistas da área pedagógica e didática, e também após ter sido aplicada em algumas escolas 
selecionadas. Somente após estes passos, a cartilha será publicada em uma escala maior.

PRÓXIMOS PASSOS:

Esta cartilha ainda encontra-se em construção e já temos planejado próximas fase para conclusão e acompanhamento 
de sua contribuição didática. Entre as fases prevista encontra-se;

Adequação da linguagem técnica para o público alvo 

Consulta a educadores e professores sobre a adequação didática 

Aplicação da cartilha em escolas selecionadas

Avaliação do grau de eficácia do instrumento para transferência científica e influência de comportamento.

Está claro que a cartilha não é um fim em si mesmo e que como instrumento didático precisa ser avaliada e Ter em si 
flexibilidade para mudanças na medida em que o conhecimento científico se aprofunde. A maior pretensão é que a 
mesma possa influenciar o comportamento de jovens, aumentando seu vocabulário na área ambiental e social com 
relação aos efeitos da fragmentação. Jovens bem informados serão capazes de construir uma atitude mais positiva para 
a conservação da Amazônia.
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UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS DE ESPÉCIES 
HORTÍCOLAS, FRUTÍFERAS E MEDICINAIS POR COMUNIDADES DO ALTO SOLIMÕES

Charles Roland Clement1, Luciano de Bem Bianchetti2, Ivo Roberto Sias Costa2, Eduardo Lleras Pérez3, Katia 
Calago Althoff4, Danilo Dourado de Araújo4, Ronaldo de Lima Ramos4, Agustín Gonsales Coral4, Gislene Almeida 
Carvalho4, Quésia do Rosário Reis4 e João Ângelo Cristina Basto4

1 - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; 2 - Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; 3 - Embrapa 
Amazônia Ocidental; 4 - alunos do curso "Manejo da diversidade e recursos genéticos vegetais da Amazônia", 
GENAMAZ/SUDAM, Embrapa Amazônia Ocidental, INPA, Univ. Amazonas.

Introdução

Os médio e alto Rio Amazonas foram propostos como um centro de diversidade de cultivos agrícolas nativas da 
Amazônia e das Américas (Clement, 1999b). Após a conquista europeia, este centro sofreu erosão genética 
significante, causada pela decimação da população indígena por doenças, guerra e missionização (Clement, 1999a). A 
etnobotânica desta região é menos conhecida que a da região dos Rios Solimões e Negro, por exemplo. O objetivo 
deste estudo foi levantar os recursos genéticos das espécies hortícolas, frutíferas, medicinais e ornamentais usadas e 
conservadas pelas populações tradicionais e urbanas do Alto Rio Amazonas, no estado do Amazonas, Brasil.

Metodologia

O grupo visitou o alto rio Amazonas em março de 2001, executando levantamentos qualitativos (presença / ausença) 
de hortaliças, plantas medicinais e ornamentais, e quantitativos (contagem) de fruteiras em comunidades de produtores 
rurais tradicionais de Santa Luzia (Paraná do Amataí, rio Amazonas, Urucará; 3 propriedades), São Lázaro (estuário 
do rio Urucará, Urucará; 2 prop.), Santa Maria (baía do Uatumã, Itapiranga; 2 prop.) e São José Enseada (rio Urubu, 
Itapiranga; 3 prop.), bem como em 8 quintais urbanos na sede municipal de Silves, Amazonas.

Resultados

Encontrou-se 58 espécies frutíferas, sendo 34 nativas e 24 exóticas (Figura 1). As comunidades da várzea mantém 
menos espécies (11 nativas e 12 exóticas) que as comunidades da terra firme (19 nativas e 12 exóticas), enquanto que 
o centro urbano apresenta 14 nativas e 17 exóticas. A diferença entre a várzea e a terra firme se deve à adaptação das 
espécies à inundação anual ou períodica.

Sáo Lazaro I S .J Enseada I Total
Santa Lucia Santa Maria Silves

Figura 1. Número de fruteiras nativas e exóticas observadas em quatro comunidades do Alto Rio Amazonas e em 
quintais na sede municipal de Silves, Amazonas.
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Entre as fruteiras nativas, graviola, ingá-do-metro e maracuja peroba foram encontradas em todas as comunidades 
(Tabela 1.A). Entre as fruteiras exóticas, caju, cuia, mamão, abacate, banana, goiaba e côco foram encontradas em 
todas (Tabela 1.B), sendo que somente banana e côco são exóticas aos Neotrópicos. A banana sempre foi a espécie 
mais comum no interior, e manga e laranja foram as mais comuns em Silves.

Encontrou-se 28 espécies olerícolas (Tabela 2), sendo chicória e cebolinha as únicas duas que foram encontradas em 
todas as comunidades. O número de variedades de pimenta picante foi grande (8) nas três espécies típicas da 
Amazônia. Curiosamente, as propriedades visitadas em uma comunidade não tiveram pimenta, embora este pode ser 
uma falha da amostragem, já  que a pimenta é o condimento mais comum em toda a Amazônia.

Encontrou-se 58 espécies medicinais (Tabela 3), sendo as mais comuns alfavaca, boldo, chicória, hortelã pimenta, 
jambu, mangarataia ardida e pião roxo. Algumas espécies olerícolas também são usadas como medicinais: jambu 
alfavaca, chicória, jambu, mangarataia ardida e mangarataia tauá.

Encontrou-se 66 espécies de ornamentais (Tabela 4), com uma média por propriedade de apenas sete espécies. 
Algumas espécies medicinais são também consideradas ornamentais.

Constatou-se que em todas as comunidades o conhecimento tradicional sobre o uso das plantas está sendo perdido. 
Esta constatação vale para as espécies nativas de todos os grupos de plantas avaliadas. A comprovação é visto pelo 
número de espécies exóticas, que excede o número de nativas em Silves e é similar em duas comunidades do interior 
(Figura 1), bem como por comentários dos proprietários entrevistados.

Referências

Clement, C.R. 1999. 1492 and the loss of Amazonian crop genetic resources. I. The relation between domestication 
and human population decline {1492 e a perda dos recursos genéticos agrícolas da Amazônia. I. A relação entre 
domesticação e o declínio da população humana}. Economic Botany, 53(2):188-202.
Clement, C.R. 1999. 1492 and the loss of Amazonian crop genetic resources. II. Crop biogeography at contact {1492 e 
a perda dos recursos genéticos agrícolas da Amazônia. II. A biogeografia dos cultivos na época de contato}. Economic 
Botany, 53(2):203-216.
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Utilização e conservação de recursos genéticos de espécies madeireiras, seringueira e cacau por 
comunidades do Alto Amazonas

Eduardo Lleras Pérez 1, Charles Roland Clement2, Ivo Roberto Sias Costa3, Luciano de Bem Bianchetti3, Quésia do 
Rosário Reis4, João Ângelo Cristina Basto4, Gislene Almeida Carvalho4, Agustín Gonsales Coral4, Ronaldo de Lima 
Ramos4, Katia Calago Althoff4 e Danilo Dourado de Araújo4

A pesquisa foi realizada a través de observação direta e perguntas não estruturadas por instrutores e alunos do curso 
"Manejo da diversidade e recursos genéticos vegetais da Amazônia", apoiado pela GENAMAZ/SUDAM, no alto rio 
Amazonas em março de 2001 nas seguintes comunidades de produtores rurais tradicionais: Santa Luzia, Paraná do 
Amataí, rio Amazonas, Urucará; São Lázaro; estuário do rio Urucará, Urucará; Santa Maria, baía do Uatumã, 
Itapiranga e São José Enseada, rio Urubu, Itapiranga, e em quintais urbanos em Silves, Estado do Amazonas (Figura 
1).

Figura 1. Área de estudo. Cruzes pretas - locais visitados.
Santa Luzia e São Lázaro são comunidades típicas da várzea, com inundação periódica das áreas cultivadas. Nos 
últimos anos as enchentes têm sido maiores, o que prejudica as culturas, especialmente a banana e o cacau. As 

florestas de várzea estão bastante afastadas As outras comunidades ocupam áreas mais altas com águas misturadas ou 
pretas, com a maioria das culturas em terra firme. Existem manchas de terra preta abandonadas pela impossibilidade 
de combater as plantas invasoras. As florestas estão mais próximas, mas a maioria das espécies madeireiras úteis foi

dizimada.

Seringueira: Existe seringueira em todas as propriedades visitadas na várzea. Em Santa Lúcia existe uma plantação 
antiga de uns 50 indivíduos com espaçamento de 4 x 6 m. Todas as plantas observadas estavam sadias, sem presença 
do mal-das-folhas. Todas foram intensamente exploradas no passado, com marcas de corte passando de 6 m. de altura. 
Atualmente não há exploração, em parte por falta de reposição dos adultos, mas principalmente por que o preço 
oferecido pela borracha não compensava e a única compradora, que morava em Itacoatiara, "sumiu".

Cacau: Atualmente é a cultura perene mais importante na várzea, consorciado com banana e mandioca. Há introdução 
contínua de material novo com apoio do IDAM. Foi observada vassoura-de-bruxa em todas as propriedades visitadas, 
com controle inexistente ou muito precário. Em Santa Lúcia existe uma plantação antiga consorciada com a 
seringueira, mas embora as plantas pareçam produtivas, não são exploradas, por razões que não pudemos determinar.

Madeireiras: Foram identificadas 57 espécies madeireiras, sete exclusivas à várzea, 31 exclusivas à terra firme e 17 em 
comum, com duas encontradas somente nas serrarias de Silves (Tabela 1). A exploração madeireira é exclusivamente 
extrativista. As árvores remanescentes estão demasiado afastadas para extrair como toras e são beneficiadas para 
tábuas diretamente no local da derruba. O corte é geralmente terceirizado para "madeireiros itinerantes", com 50% da 
produção como pagamento. A obtenção de informação sobre exploração madeireira é dificultada pelo receio 
generalizado sobre possíveis represálias legais.
Tabela 1. Espécies madeireiras utilizadas nas diversas comunidades.
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Nome vulgar Nome científico Família Várzea Terra Firme Silves
Abiurana Pouteira guianensis Sapotaceae - X -
Acaricuara Minquartia guianensis Olacaceae - X X
Amapá Brosimum potabile Moraceae - X -
Amarelinho Pogonophora schomburgkiana Euphorbiaceae - X -
Angelim fava Parkia pendula Mimosaceae - X -
Angelim pedra Dinizia excelsa Fabaceae - X -
Angelim rajado Pithecellobium racemosum Mimosaceae - X X
Breu branco Protium sagotianum Burseraceae - X -
Cajuí Anarcadium giganteum Anacardiaceae - X -
Castanha-de-macaco Couropita guianensis Lecythidaceae X - -
Castanheira Bertholletia excelsa Lecythidaceae - X X
Caxinguba Fícus anthelmintica Moracace X - -
Cedrinho Scleronema micranthum Bombacaceae X -
Cedrorana Cedrelinga cateniiformis Mimosaceae X - -
Copaíba Copaífera multijuga Caesalpinaceae - X -
Cumaru Dipteryx odorata Fabaceae - X -
Cupiúba Goupia glabra Celastraceae - - X
Fava Votaireopsis speciosa Fabaceae - X -
Itaúba Mezilaurus itauba Lauraceae - X X
Jacareúba Calophyllum angularis Chrysobalanaceae X X -
Jatobá Hymenaea courbaril Caesalpinaceae - X -
Jutaí pororoca Martiodendron elatum Caesalpinaceae - X -
Louro Mezilaurus sp. Lauraceae X X X
Louro aritu Licaria chrysophylla Lauraceae - X -
Louro chumbo Ocotea fragantissima Lauraceae - X -
Louro faia Roupala montana Lauraceae - X -
Louro jacaré Lauraceae X - -
Louro rosa Aniba ferrea Lauraceae X X -
Macacaúba Platymiscium duckei Fabaceae X - -
Mucaiba Bombacopsis venosa Bombacaceae X - -
Mangirana Tovomita brevistaminea Clusiaceae - X -
Massaranduba am. Manilkara cavalcantei Sapotaceae - X -
Massaranduba ver. Manilkara huberi Sapotaceae X X -
Muiratinga Perebea guianensis Moraceae X - -
Molongo Ambelania acida Apocynaceae - X X
Muiracatiara Astronium lecontei Anacardiaceae - - X
Mulateiro Calycophyllum spruceanum Rubiaceae - - -
Murapá Simaruba amara Simarubaceae - X -
Paricá Schyzolobium amazonicum Leguminosae - X -
Pau amarelo Euxylophora paraensis Rutaceae - X -
*Pau rosa Aniba roseadora Lauraceae - X -
Piquiá Caryocar villosum Caryocaraceae - X -
Piquiarana Caryocar glabrum Caryocaraceae - X -
Piranheira Piranhea trifoliata X - -
Preciosa Aniba canellina Lauraceae - X -
Quina-quina Courtea hexandra Rubiaceae - X -
Seringueira Hevea brasiliensis Euphorbiaceae X X -
Sucupira amarela Enterolobium schomburgkii Mimosaceae - X -
Sucupira preta Diplotropis triloba Fabaceae - X -
Sucupira vermelha Andira unifolialata Fabaceae - X -
Sumaúma Ceiba pentandra Bombacaceae X - -
Tachi Sclerolobium crysophyllum Caesalpinaceae X - -
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Tauari branco Couratari stellata Lecythidaceae - X -
Tauari vermelho Cariniana micranta Lecythidaceae - X -
Tento Ormosia paraensis Fabaceae - X X
Ucuúba (virola) Virola guggenheimii Myristicaceae - X -
Uchi liso Endopleura uchi Humiriaceae - X -

Conclusões

- A maioria das famílias entrevistadas está em uma situação precária. Quase sempre algum membro da família trabalha 
fora para poderem sobreviver;
- A maioria dos homens possui um grande conhecimento sobre as espécies madeireiras, protegido (geralmente pelas 
mulheres) com discursos "ambientalistas" de primeiro mundo.
- Especialmente na terra firme, há extração de madeira em parceria com madeireiros itinerantes, no que provavelmente 
constitui parte importante da renda familiar;
- A seringueira não tem importância nenhuma na economia das famílias, enquanto o cacau é fonte importante de renda 
para as famílias da várzea.

1- Embrapa Amazônia Ocidental (lleras@cpaa.embrapa.br); 2 - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; 3 - 
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; 4 - alunos do curso.
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VALIDAÇÃO MOLECULAR DE MORFO-RAÇAS PRIMITIVAS DE PUPUNHA, UMA 
PALMEIRA DOMESTICADA PELOS AMERÍNDIOS.

Rodrigues, D. P. 1; Clement, C. R. 2; Astolfi-Filho, S. 3 
1Universidade do Amazonas; Manaus; Amazonas; Brasil; drodrigues@interlins.com.br; 2Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA); Manaus; Amazonas; Brasil;cclement@,intenext.com.br:
3Universidade do Amazonas; Manaus; Amazonas: Brasil; sastolfi@fua.br

A pupunha (Bactris gasipaes Kunth, Palmae) é uma palmeira com ampla distribuição nos trópicos úmidos americanos 
e possui abundante diversidade genética nas suas populações silvestres e cultivadas, devido a estas estarem em 
diferentes estágios de domesticação a partir de bases genéticas distintas. Como conseqüência da domesticação, existe 
um complexo de raças primitivas que foi parcialmente caracterizado morfologicamente e mapeado.
Marcadores RAPDs foram usados para avaliar a variabilidade genética de pupunha mantida no Banco Ativo de 
Germoplasma de Pupunha (INPA), Manaus, AM, bem como a hipótese de existência das morfo-raças, suas relações e 
estrutura genética. Foram utilizadas 220 plantas de 7 morfo-raças de pupunha (Bactris gasipaes Kunth), e 30 plantas de 
um possível progenitor da pupunha (B. gasipaes var. chichagui, originalmente denominada B. dahlgreniana Glassman). 
Utilizou-se 8 iniciadores para marcadores RAPD e obteve-se 97 marcadores polimórficos, com boa reprodutibilidade. 
A heterozigosidade média estimada para as morfo-raças da Amazônia foi de 0,30, com porcentagem de polimorfismo 
de 86%, maior que os encontrados para as morfo-raças da América Central (h = 0,25; 74,3%) e B. dahlgreniana (0,27; 
80%) (Tabela 1).

Tabela 1 - Heterozigosidade e porcentagem de loci polimórficos (95 e 99%) das morfo-raças de Bactris gasipaes, da 
Amazônia e América Central, e B. dahlgreniana (populações de Benjamim Constant e Acre).

Morfo-raçav w w w w w v w A v . N° de 
Indivíduos.

Heterozigosidadew v w w v w w v w w w w v w v w % de polimorfismo
95% 99%

B. dahlgreniana (30)W A\M í'JU JVi/uVVAAAAM Ai\A  '  '
- 0,27 74,3 80,5

- Acre 1 15 0,22 60,2 67,2
- Benjamin Constant2W W W W /W W W V 15 0.22 59.3 68.1
B. gasipaes -  Amazônia (133) - 0,30 S3,0 86,0
- Pará 40 0,24 66,4 75,2
- Solimõesw w w w w w w w 30 0.30 76.1 82.3
- PutumayoV W vW W yV vA A A ^ W 33 0,27 73,4 77,0
- Pampa Hermosa

í  V W A W v V W v V W ' 30 0,26 72,6 75,2
B. gasipaes - América CentralU K w A á w / v v v v ' - 0,25 66,4 74,3
É i

- TuíraV W M W í 30 0,22 62,0 64,6
- Utilisv w w w w t 30 0,24 62.8 64.6
- GuatusoV A A W vW W V V W 27 0,23 63,8 67,2
C-eral 250 0,31 84,9 89,4

A diversidade genética (GST) entre as morfo-raças foi de 15%, enquanto 85% foi dentro das morfo-raças, sugerindo 
que as morfo-raças são muito relacionadas. Pelas distâncias de Nei, observou-se: (1) um grupo na América Central, 
representado pela junção das morfo-raças Tuíra e Utilis (distância=0,0187) e depois a Guatuso (distância=0,0265) 
(Figura 1), sugerindo uma só raça, que podemos chamar de Utilis, o que foi confirmado pelo Exact Test e pelo alto 
fluxo gênico estimado entre estas morfo-raças (Utilis/Tuíra=15,7; Tuíra/Guatuso=10,3; Guatuso/Utilis=12,4); (2) um 
grupo na Amazônia Ocidental, representado pela junção das morfo-raças Solimões e Putumayo (distância=0,0243), 
que o Exact Test demonstrou ser iguais e o fluxo gênico entre elas foi alto (Nm=16,3), o que também sugere uma só 
raça; neste caso o nome de Putumayo deve ser conservado; a este grupo se juntou a morfo-raça Pampa Hermosa 
(distância=0,0338) e depois B. dahlgreniana, população de Benjamin Constant (distância=0,0639) - este grupo da 
Amazônia Ocidental se juntou ao da América Central a uma distância de 0,0788; (3) finalmente observou-se um grupo
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na Amazônia Sul-oriental, representado pela morfo-raça Pará e B. dahigreniana, população do Acre 
(distância=0,0652), que juntou-se aos demais a uma distância de 0,1332.

Figura 1 - Dendrograma baseado nas distâncias de Nei (1972) entre as morfo-raças de B. gasipaes e B. dahlgreniana, 
populações Acre e Benjamim Constant. A consistência dos nós está em porcentagem dos marcadores que os apóiam.

As raças Pará e Pampa Hermosa foram confirmadas tanto pelas distâncias como pelo Exact Test, o que concorda 
plenamente com a interpretação morfológica. A reanálise da matriz em luz destas considerações gerou um 
dendrograma de distâncias de Nei (Figura 2) com a seguinte estrutura: um grupo Ocidental com as raças da Amazônia 
Ocidental, representado pela junção da raça Putumayo com a Pampa Hermosa (distância=0,0284; 22% de 
consistência), com a América Central, representada pela raça Utilis (distância=0,0529; 23%), e finalmente com B. 
dahlgreniana, população de Benjamim Constant (distância=0,0763; 20,3%); e o grupo da Amazônia Sul-oriental, 
representado pela raça Pará e B. dahlgreniana, população do Acre (distância=0,0796; 18,5%), que juntou aos demais a 
uma distância de 0,1173 e consistência de 100%. Pelo Exact Test (Raymond & Rosset, 1995), observou-se que todas 
as raças propostas pela caracterização molecular são diferentes.

Figura 2 - Dendrograma baseado nas distâncias de Nei (1972) entre as raças de B. gasipaes e B. dahlgreniana, 
populações Acre e Benjamim Constant, proposto pela caracterização molecular. A consistência dos nós está em
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porcentagem dos marcadores que os apóiam.

Esta nova interpretação das raças e as relações entre elas também apóia a hipótese de uma única origem para a 
pupunha no sudoeste da Amazônia e sugere duas vertentes migratórias: uma para o Oriente e outra para o Ocidente até 
a América Central. Esta validação molecular das raças ajudará a entender melhor a história étnica associada a esta 
palmeira, bem como permitirá expandir a pesquisa sobre as culturas humanas associadas às raças.

Palavras-chaves: Bactris gasipaes, caracterização molecular, raças primitivas, história étnica.
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LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA CULTURAL DO CULTIVO DE ARIÁ (Calathea allouia 
(Aubl.) Lindl.) NAS ÁREAS DE AGRICULTURA FAMILIAR.

SOUZA, Djalmary de Souza e1 & NODA, Sandra do Nascimento2

Estagiária no NERUA - Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos Amazônico. nerua@inpa. gov.br.
2Docente da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade do Amazonas snoda@inpa.gov.br e membro do NERUA - Núcleo de Estudos 
Rurais e Urbanos Amazônico. nerua@inpa.gov.br.

O CULTIVO TRADICIONAL

O Ariá pode ser encontrado em praticamente toda a região Amazônica, porém, atualmente somente é utilizado na 
agricultura tradicional e pelas populações indígenas.

A OCORRÊNCIA CULTURAL

A pesquisa realizou-se nas várzeas dos rios Solimões-Amazonas, no Estado do Amazonas, com o objetivo de 
caracterizar a ocorrência do Ariá nas áreas de agricultura familiar.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO

Utilizou-se o método da aplicação de questionários, acompanhados de diários de campo e entrevistas, enfocando as 
hortaliças tradicionais, incluindo o Ariá. A pesquisa de campo foi efetivada através de 12 excursões realizadas nos 
períodos de enchente e vazante dos rios no trecho do Solimões-Amazonas, compreendendo o alto Solimões (município 
de Tabatinga e Benjamim Constant), o médio Solimões (município de Coari e Codajás ), o Baixo Amazonas 
(município de Manaquiri e Iranduba), o Alto Amazonas (município do Careiro da várzea) e Médio Amazonas 
(município de Barreirinha e Parintins ).

ÁREAS DE CULTIVO

O Ariá foi encontrado em apenas 12% da área pesquisada, estando praticamente extinto.
O material vegetativo utilizado para a sua propagação é o rizoma e produz tubérculos nas pontas das raízes fibrosas, 
apresentando boa adaptação às condições climáticas locais, sendo uma espécie originária da América Tropical.

REDUÇÃO NA VARIABILIDADE GENÉTICA

O gradual abandono do cultivo do Ariá é um fator muito importante que poderá ocasionar, com o passar do tempo, o 
abandono total do cultivo, estando limitado à agricultura familiar e indígena e sendo essa uma alternativa para garantir 
a sobrevivência e evolução da espécie .
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AVALIAÇÃO DA PESCA EFETUADA POR RIBEIRINHOS NA COSTA DO CANABUOCA E 
DO PESQUEIRO, MUNICÍPIO DE MANACAPURU, AMAZONAS.

Bruno Cecim Bicelli*, Prof. Dr. Wandick da Silva Batista.

A mais importante fonte de proteína animal para a população interiorana da Amazônia é o peixe, já tendo sido 
registrado em Manaus, onde há varias outras alternativas, o consumo estaria entre 38,4 - 55,0 kg per capita por ano, 
porém, apesar disto, em poucos estudos têm-se observado o acompanhamento desta produção pesqueira. Um uso 
particularmente importante desta informação é na avaliação do sucesso ou fracasso do manejo da pesca, entretanto há 
poucas experiências de monitoramento efetuado com participação voluntária de comunitários das áreas focais. Visando 
desenvolver métodos que permitam o monitoramento da produção pesqueira por parte de comunidades rurais, foi 
iniciado o presente projeto com o acompanhamento de produção pesqueira que mantêm as famílias ribeirinhas em 
comunidades no município de Manacapuru, Baixo Amazonas. O acompanhamento foi efetuado por meio da coleta de 
dados ao longo de 12 meses nas comunidades, através de entrevistas, baseadas em questionários, que foram efetuadas 
em visitas bimensais em casas selecionadas aleatoriamente nas comunidades situadas na Costa do Canabuoca. Os 
resultados com os participantes comunitários em treinamento indicaram 27 itens de peixes pescado pelos ribeirinhos, 
predominando caraciformes, perciformes e osteoglociformes. O grupo caraciformes são a base da captura para 
alimentação familiar no Amazonas e siluriformes são exploradas para venda. Sendo que os peixes que aparecem com 
maior frequência são o pacu, aruanã, aracu, branquinha e ruelo nas pescarias que abasteceram as residências. Tanto a 
malhadeira quanto a tarrafa foram bastante freqüentes nas pescarias efetuadas pelos ribeirinhos, predominando a 
tarrafa no início da enchente e a malhadeira a partir de março, ou seja, os pescados foram capturados 
predominantemente com tarrafa na enchente e malhadeira na cheia. Os pescadores saíram para pescar nos períodos da 
madrugada e da manhã, mais freqüentemente no horário das 6:00 às 7:00 horas. Os resultados obtidos indicam que 
boas informações podem ser obtidas com o método participativo, porém requer mais treinamento, sendo necessário 
fechar um ciclo de pelo menos 12 meses para completar a avaliação da variação sazonal.

* e.mail:bicellifish@bol.com.br, Rua 47, 945- Conj.31 de Março_Japiim I CEP 69077488, .Manaus-AM
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A VISAO ETNOECOLOGICA DE JOVENS DAS ESCOLAS COMUNITARIAS DOS LAGOS 
DO CALADO E PARU NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU (AM) ATRAVÉS DA 

r e p r o d u ç Ao  DOS ELEMENTOS DA NATUREZA 
GALVÃO, MANOELLA SOUZA(1); SILVA, ALEXANDRE SILVA E(2); OLIVEIRA, 

MASLOVA CARMO DE(3); BROCKI, ELISABETE(4).

PROTEÇÃO AO AMBIENTE

A preocupação com as questões ambientais tem levado jovens estudantes a um processo de mobilização social. A 2° 
Gincana Ambiental realizada em 12 de junho de 2001 com o tema "Os Elementos da Natureza" incentivou a 
representação do meio ambiente através de cartazes (desenhos). O estudo das expressões culturais objetivou 
compreender os veículos de transmissão da cultura empregados. Na educação para o meio ambiente, pinturas, 
cartazes, teatro, dança, mímica, expressão corporal, dentre outros, avaliam o nível de informação dos alunos. "A 
relação dos alunos com a natureza, transforma o ambiente em lugar, no qual é atribuído valor, sentimentos, um 
relacionamento de topofilia" (Tuan, 1984). O estudo dessas interações (etnoecologia) demonstra a percepção dos 
alunos com relação ao meio ambiente.

MAPAS COGNITIVOS DE JOVENS

O processo de educação ambiental não formal está sendo realizado nas comunidades dos Lagos do Calado e Paru 
(60°32'W; 3°17'S), abrangendo 9 comunidades e 9 escolas rurais. Na 2a GICA, realizada na comunidade Rei Davi, 
localizada no lago do Calado, os alunos juvenis externalizaram na forma de desenhos (cartazes), seus sentimentos, 
conhecimentos e crenças. O estudo das expressões culturais através da abordagem ética, demonstrou a percepção dos 
alunos com relação ao meio ambiente. Os símbolos empregados para representar o meio ambiente local foram 
variados, portanto agrupou-os em função de pontos comuns.
Visando quantificar as representações dos elementos naturais observados, efetuou-se a contagem numérica, seguido 
da analise porcentual por equipe, bem como a representatividade e o número de repetições dos símbolos empregados.
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As equipes analisadas foram: Flor Matizada, Rio Amazonas, Vitória-Régia, Boto, Relâmpago, Gaivota, 
destacando-se Pantera (24,05%) e Fogo (16,46%) com os maiores valores absolutos analisados no que se refere à 
representatividade dos elementos naturais observados (gráfico 2).
Os elementos naturais de destaque em termos porcentuais em ordem crescente foram: árvore, lago, capim, flores, 
pássaros, jacaré e peixe conforme gráfico 1.
Sobre o ponto de vista absoluto os elementos capim, flores e pássaros, apresentaram valor igual a 7,60% (gráfico 1). 
A figura de um predador (jacaré) apresentou conjuntamente com o elemento peixe (base alimentar) o menor valor 
calculado (5,10%).
As árvores (11,40%) foram os elementos que podem expressar o grau de ocupação nas regiões dos lagos.

HARMONIA X DESTRUIÇÃO 

o As equipes retrataram ambientes naturais sem a intervenção antrópica;
o Também identificaram o homem como principal causador de destruição (impactos ambientais); 
o Constataram a migração do homem do meio rural para um lugar desconhecido na cidade "...quem sou? De onde 
vim? Para onde vou?", retrato de da falta de expectativas;
o O meio ambiente dos alunos é composto por um conjunto de elementos naturais que se correlacionam; 
o A abordagem ética contribuirá para melhor planejar e executar os trabalhos de educação ambiental junto às crianças 
que se encontram na fase escolar em comunidades rurais;
o A defesa da natureza é também uma questão ética, sendo dever de todo cidadão dar sua contribuição para a 
conservação do meio ambiente.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

Tuan, Y F. 1984. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. DIFEC. São Paulo. 288p.
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OS ANIMAIS NOS ARTEFATOS BORORO: UM ESTUDO A PARTIR DO ACERVO DO 
MUSEU DOM BOSCO -  CAMPO GRANDE, MS.

Maria A. S. Perrelli1 , Kely A. B. Pereira2 & Marlon Z. Félix3

(1), (2) e (3)- Universidade Católica Dom Bosco -  bio@ucdb.br

O termo Bororo foi utilizado pelos primeiros exploradores para identificar uma tribo de índios do Centro Oeste. Não 
há nenhuma certeza sobre sua origem, porém aceita-se a teoria de que vieram da Ásia há muitos milênios atrás. 
Atualmente eles estão espalhados em cinco aldeias, na região dos rios São Lourenço e das Mortes, no leste do estado 
do Mato Grosso. Nos últimos 100 anos os missionários salesianos vêm recolhendo diversas peças do cotidiano Bororo 
e compondo a coleção etnológica do Museu Dom Bosco, em Campo Grande-MS. Das 1.502 peças numeradas e 
descritas, mais de 400 utilizam animais em sua confecção. O objetivo desta pesquisa é identificar os animais utilizados 
pelos Bororo em seus artefatos e relacionar o uso desses animais com a história de ocupação do ambiente natural por 
esses índios. Para atingir esses objetivos estão sendo feitas revisões bibliográficas e analisados conteúdos de 
documentos, além de entrevistas com missionários, visita às aldeias e análise das peças do Museu Dom Bosco. Até o 
momento foram relacionados os seguintes artefatos confeccionados usando animais: diademas, brincos, braceletes, 
colares, arcos, flechas, bonecas, colheres e anzóis. Esses objetos são ou eram usados em rituais, enfeites corporais, 
indumentária, utensílios para caça e pesca, alimentação, preparo de comida e ingestão de líquidos. Os Bororo 
utilizaram principalmente aves (Ara chloroptera, Ara ararauna, Anodorhynchus hyacinthinus, Cairina moschata, 
Amazona aestiva, Harpia harpyja, Cathartes urubu, Sarcorhampus papa) e mamíferos (Priodontes giganteus, Felis 
pardalis, Panthera onca, Felis concolor, Homo sapiens sapiens). Há registros de utilização de outros primatas além de 
moluscos gastrópodes e bivalves cuja identificação ainda está em curso. A maioria das espécies citadas está na lista 
dos animais em extinção.. Conhecer a relação entre os Bororo e a fauna tem fornecido indicadores do impacto de sua 
cultura no ambiente e das alterações ambientais em sua identidade cultural.

Instituição financiadora: UCDB
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ETNOCONHECIMENTO E EDUCAÇÃO DE TRABALHADORES/AS NA AMAZÔNIA 1

LIMA, ANTÔNIO ALMERICO BIONDI 2

Instituição: Núcleo Trabalho e Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia 
(NUTE/FACED/UFBA)
Endereço : Vale do Canela s/n, Salvador, Bahia, Brasil - CEP -40000-000 

RESUMO

A intervenção recente das organizações de trabalhadores amazônicos no campo da Educação tem se concretizado em 
experiências envolvendo educação básica, profissional e sociopolítica, tendo como sujeitos trabalhadores/as rurais e 
urbanos. Tais experiências, que se configuram como espaços de desenvolvimento metodológico, exigem, para sua 
interpretação e reelaboração, um esforço teórico no sentido de incluir a “dimensão amazônica” na análise, indo além 
das repetições e/ou adaptações de teorias aplicadas a outros contextos nacionais ou regionais. Nesta perspectiva, 
baseado na experiência vivenciada -1998 a 2001- na elaboração e acompanhamento do Programa Vento Norte da 
Central Única dos Trabalhadores (CUT), são apresentadas reflexões a ser consideradas nos processos educacionais 
baseados no etnoconhecimento dos trabalhadores/as na Amazônia: i) categorias e noções básicas: trabalho, etnia, 
região, gênero, geração, ação coletiva; ii) processos: reprodução social, identidade/alteridade, etnoconservação, 
educação; iii) saberes: saber, saber ser, saber fazer, saber aprender e saber transformar; iv) princípios éticos: respeito 
ao etnoconhecimento dos sujeitos e solidariedade; v) princípios metodológicos: etnoconhecimento como ponto de 
partida; construção do conhecimento e do currículo coletiva, processual e não linear(teia). Conclui-se que a 
etnoconservação interessa também a populações não-tradicionais, em especial os coletivos de trabalhadores/as.

Palavras Chave: Trabalho, Educação de Jovens e Adultos, Etnoconhecimento, Amazônia, Metodologia.

Key Words : Work Education, Young and Adults Education, Etnoknowledge, Amazon, Education Methodology

1. Introdução
A intervenção recente das organizações de trabalhadores amazônicos no campo da Educação tem se concretizado em 
experiências envolvendo educação básica, profissional e sociopolítica, tendo como sujeitos trabalhadores/as rurais e 
urbanos. Tais experiências, que se configuram como espaços de desenvolvimento metodológico, exigem, para sua 
interpretação e reelaboração, um esforço teórico no sentido de incluir a “dimensão amazônica” na análise, indo além 
das repetições e/ou adaptações de teorias aplicadas a outros contextos nacionais ou regionais.

Nesta perspectiva, baseado na experiência vivenciada -1998 a 2001- na elaboração e acompanhamento do Programa 
Vento Norte da Central Única dos Trabalhadores (CUT), serão apresentadas reflexões a ser consideradas nos processos 
educacionais baseados no etnoconhecimento dos trabalhadores/as na Amazônia, envolvendo: categorias e noções 
básicas; processos; saberes; princípios éticos; princípios metodológicos.

Posteriormente, à guisa de conclusão, será problematizada a efetividade social dos etnométodos em programas 
educacionais de trabalhadores/as e o sentido da etnoconservação para os coletivos de trabalhadores/as da Amazônia.

2. Educação e Etnoconhecimento

A Pedagogia, enquanto ciência da educação, tem incorporado, no seu interior as polêmicas sobre conhecimento e 
verdade, que desafiaram o reinado do positivismo. Há mais de 30 anos que o conhecimento “oficial”, baseado no 
racionalismo cientificista, é questionado pela Teoria Crítica da Educação pela Nova Sociologia da Educação inglesa, e 
mais recentemente, por educadores neomarxistas (Apple, Giroux, entre outros) além de pós-modernos referenciados na 
obra de Michel Focault.
Não surpreende portanto, o reconhecimento, no exterior, da obra de Paulo Freire e sua concepção da centralidade do 
conhecimento popular na educação de jovens e adultos, caracterizada por muitos como uma verdadeira antropologia 
da educação. Sem dúvida, as pedagogias inspiradas no pensamento paulofreireano insistem em partir do conhecimento
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do sujeito, obtido tanto de suas experiências singulares quanto das suas vivências no coletivo, no que diz respeito, à 
vida, ao trabalho e às lutas sociais. Assim, reconhecer o etnoconhecimento, implica em reconhecer a especificidade 
das formas de apropriação, ou seja de uma etnoaprendizagem, base para uma Etnoeducação.

Mais recentemente, sob a influência do interacionismo simbólico e da fenomenologia, emergiu fortemente na 
educação o debate acerca da multireferencialidade, da etnometodologia e da etnopesquisa crítica. Também se fortalece 
uma vertente multiculturalista de inspiração neomarxista. Entretanto, tais discussões somente se tornaram possíveis 
com a apropriação do instrumental teórico-metodológico da antropologia. Apesar da diversidade, todos estes 
referenciais confluem para um ponto comum: o questionamento do conhecimento oficial com a única ciência 
possível(cf. Macedo,2000).

Do ponto de vista prático, em tempos de “pensamento único”, a adoção da perspectiva etnometodológica pode levar a 
dois caminhos básicos: a um certo solipsismo metodológico, apolítico e amorfo na sua singularidade (“a boa 
experiência que deu certo”) ou ao questionamento de parâmetros e diretrizes curriculares, pretensamente nacionais, 
que atropelam a diversidade cultural do nosso país.

Deste modo, devem ser saudadas as experiências, pesquisas, programas, ações que questionam a “macdonaldização” 
(para usar o termo cunhado por Pablo Gentili) dos processos educacionais, ou seja, a sua transformação em linhas de 
montagem de cidadãos-dentro-da-ordem.

A Pedagogia, indubitavelmente, tem muito o que aprender com a Antropologia, a EtnoBiologia e a EtnoEcologia. Mas, 
como em todo processo dialógico, também tem muito o que ensinar. O desafio da inter e da transdisciplinaridade, do 
ponto de vista acadêmico, parece, por vezes, mais difícil de superar que o abismo da falsa dicotomia “saber 
científico-saber popular”. Oxalá possamos, neste artigo, contribuir para um debate fecundo entre os diversos campos 
que escolheram o saber popular e os sujeitos que o possuem como espaço da sua atuação.

3. Programa Vento Norte: trabalho, educação e desenvolvimento na Amazônia

Na linha do questionamento dos currículos nacionais e com a intenção de deflagrar a debate sobre a “questão 
amazônica” no interior de uma central sindical, nasceu, em finais de 1998 o Programa Regional de Desenvolvimento 
de Metodologias para a Qualificação Profissional de Trabalhadores da Região Amazônica na perspectiva do 
Desenvolvimento Sustentável e Solidário(Programa Vento Norte), com o objetivo desenvolver processos educativos 
visando a elevação da qualidade de vida de trabalhadores e trabalhadoras urbanos e rurais dos estados do Acre,
Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.
Baseado na perspectiva do Desenvolvimento Sustentável e Solidário (DSS), o Programa Vento Norte se alinhou na 
contribuição para efetivar processos de geração de emprego e renda, aliados á preservação social e cultural da 
população amazônica. Nesta construção, ambicionou tratar, de forma transversal e com a ênfase merecida, questões 
geralmente negligenciadas, como meio ambiente, gênero, etnia e geração.

O Programa Vento Norte foi elaborado a partir da demanda dos/as próprios/as trabalhadores/as, que sempre 
questionaram a transposição, pura e simples, de experiências de outras regiões e reivindicavam processos gestados e 
referenciados na cultura amazônica. Convencidos de que não haverá um projeto nacional verdadeiramente popular, se 
este não levar em consideração as diversidades regionais, os trabalhadores amazônicos, organizados na Central Única 
dos Trabalhadores(CUT), se lançaram à tarefa de construir conhecimentos, perspectivas e ações solidamente baseadas 
na região, sem que isto signifique isolamento ou redução do horizonte político.

Financiado com recursos próprios e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, através de convênio nacional, o Programa 
Vento Norte se apresenta como pioneiro no desenvolvimento de metodologias específicas para a qualificação 
profissional na região amazônica e vem complementar, sem se superpor, a outros programas da CUT nacional, de 
natureza mais geral.
A coordenação política do programa é da CUT, através das CUTs Estaduais dos referidos estados, enquanto que a 
coordenação técnico-pedagógica está sob a responsabilidade da Escola Sindical Amazônia e da Escola Sindical Chico 
Mendes. Entretanto, como não tem como objetivo o monopólio das construções metodológicas na região, o programa 
procurou se vincular a outras experiências do campo popular e acadêmico, na perspectiva de estabelecer parcerias 
duradouras com instituições como INPA, FASE, UNITRABALHO, Universidade do Amazonas, UFPA, entre outras. 
Para atingir os seus objetivos, foram previstos, inicialmente, para a execução do projeto, três anos(1999-2002), 
necessários à deflagração, em várias frentes, do processo de desenvolvimento metodológico e para a realização de
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atividades, visando a validação das metodologias desenvolvidas. Ao mesmo tempo, o Programa Vento Norte foi 
imaginado como um grande laboratório de mobilização social pela educação na região Amazônica, cujos resultados 
pretendem transcender os recursos oriundos do FAT, alavancando novas fontes de financiamento públicas e privadas.

Dentre as principais áreas ocupacionais da Amazônia foram escolhidas, para atuação em 1999, três, denominadas 
significativamente Floresta (trabalhadores rurais), Cultura (trabalhadores urbanos informais) e Qualidade de Vida 
(dirigentes de movimentos sociais). Em 2000, como fruto do debate nacional, organizaram-se, além de um 
subprograma voltado para o DSS, turmas de elevação de escolaridade equivalente ao ensino fundamental integrada 
com educação profissional, e, em 2001, turmas piloto de alfabetização. Encontra-se em fase de elaboração uma versão 
ampliada e multifinanciada do Programa para o triênio 2002-2004, que deverá expandir os setores econômicos e 
sociais a ser atingidos, além de propiciar intercâmbio com trabalhadores/as de outros países amazônicos e possuidores 
de florestas tropicais ameaçadas.

Como sistematização dos trabalhos desenvolvidos pelo Programa Vento Norte em 1999 e 2000 foram elaborados 
cadernos curriculares, revista, cadernos temáticos, livro e uma homepage, além da edição do projeto político 
pedagógico do programa.3 Destinados aos educadores, trabalhadores de base e demais trabalhadores interessados, 
gestores de políticas públicas e gestores de processos de DSS. Entretanto, nestas publicações não se encontram receitas 
prontas, mas antes elaborações e tentativas de se pensar para além do estabelecido, “ver com outro olhar, outras 
paisagens”. Além do dever ético de socializar a metodologia produzida com recursos públicos, o objetivo destes 
produtos é demonstrar que, se a relação com os conhecimentos produzidos em outros centros é fundamental, ela não 
prescinde de uma produção amazônida, inclusive oriunda do meio popular e sindical.

Ao contrário, uma das premissas metodológicas do Programa Vento Norte é que a prática produz conhecimento. E é 
este conhecimento, obtido e construído com os trabalhadores na floresta, na beira dos rios e nas pequenas e grandes 
cidades da região, ao mesmo tempo ponto de partida e de chegada, que se constitui em um etnoconhecimento dos/as 
trabalhadores/as da região.

4. O Programa Vento Norte e o Etnoconhecimento

Sempre tendo como referência a prática desenvolvida no programa, reafirmaram-se categorias e noções básicas, 
processos, questões éticas e metodológicas pressupostas durante a elaboração do projeto, bem como outras foram 
introduzidas. No curto espaço deste artigo, tentaremos descrever brevemente as mais significativas para a discussão do 
etnoconhecimento.
Mesmo sob fogo cruzado, considera-se o trabalho como fundante da sociedade humana e conformador de identidades, 
embora não seja o único fator neste processo. O trabalho produz conhecimento e precisa de conhecimento para ser 
efetivado, que sempre implica em algum tipo de educação. E quando faz isso, cria relações que envolvem poder, como 
toda relação social. O engenheiro agrônomo é socialmente mais valorado que o agricultor. Um detém o conhecimento 
“científico” e oficial, fundado na escola; o outro o conhecimento popular e alternativo, fundado no trabalho. Mas só o 
primeiro tem prestígio: “tem mais educação”, dizem. Entretanto, o trabalho rural, enquanto forma específica de relação 
entre ser humano e natureza, cria conhecimentos sobre a natureza, sobre o trabalho e sobre as relações sociais que ele 
engendra. A valorização do trabalho rural pressupõe uma educação rural “afinada” com ele, ou seja uma etnoeducação 
e etnométodos de aprendizagem, bem como um processo de reapropriação e defesa do etnoconhecimento tradicional 
comunitário, que é um tipo de etnoconhecimento.

A cultura, construída cotidianamente nestes processos de produção e reprodução social, não é constituída apenas de 
artefatos “exóticos” pela sua artesanalidade, mas de um conjunto de saberes codificados em ritos, mitos e outras 
formas de expressão, que precisam passar para as próximas gerações. Mas a cultura rural está sitiada pela cidade, 
inclusive via satélite. Neste sentido, uma educação concebida estrategicamente, a serviço da comunidade rural, 
enfrenta e resiste à invasão cultural homogeneizadora e degradante.

Mesmo numa comunidade rural isolada, os processos identitários não são uniformes e comportam diferenças.
Comunidades indígenas, quilombolas, caboclas, sertanejas e ribeirinhas apresentam formas diferenciadas de 
apropriação e reprodução do conhecimento, com diversas comunidades rurais e urbanas alienando-se da origem deste 
conhecimento que tanto utilizam no cotidiano.

A divisão sexual do trabalho e a preservação do conhecimento ancestral por mulheres e/ou idosos/as contrasta com um 
índice de analfabetismo total que beira a 80% nas faixas etárias acima de 50 anos. Ao mesmo tempo, cada vez mais
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jovens agricultores/as familiares concluem, ainda que precariamente, o ensino fundamental e médio, mas os 
conhecimentos adquiridos praticamente não contribuem para uma maior qualidade de vida no campo. Ao contrário, 
lhes empurram para a cidade.

Embora não haja, neste artigo, condição para aprofundamento, deve-se destacar a força simbólica da Amazônia, que 
levou a apaixonantes discussões sobre o conceito de região e a noção de território. Os espaços amazônicos, tão 
imensos, quanto belos, se impuseram nos currículos como temas geradores interdisciplinares, inclusive da história 
regional pré invasão européia. Isto obrigou a equipe do programa a se debruçar sobre as ciências geográficas, quase 
tanto quanto às ciências da educação.

Do ponto de vista dos processos, foi fundamental entender (e vivenciar) os diversos tipos de reprodução social das 
populações amazônicas, inclusive quanto aos estratagemas de etnoconservação, frente ao cerco do conhecimento 
dominante, do qual éramos, aos olhos dos/as educandos/as, porta vozes. Ao mesmo tempo, perceber a relação dialética 
e dialógica entre identidade e alteridade e os processos identitários daí decorrentes.

A educação tão negada a estas populações, tão subjugada enquanto projeto individual e coletivo foi resignificada. Não 
mais um sonho distante ou uma dádiva, mas um direito. Não mais imposição de forasteiros iluminados, mas construída 
coletivamente, pelos próprios educandos. Não algo para preencher um vazio, mas para revelar e confrontar o que se 
sabe.

Desta maneira, as atividades do programa tiveram como objetivo diagnosticar, mobilizar, valorizar e propiciar a 
aquisição de conhecimentos, habilidades, competências e atitudes necessárias ao desenvolvimento do ser humano 
como ser integral. Nesse sentido, foram resignificados os saberes, na medida em que evitou-se a prescrição, 
negociando permanentemente o aprendizado com os/as educandos. Os seguintes saberes e a sua expressão concreta - 
as habilidades e competências4 foram reconhecidos e trabalhados conjuntamente - numa abordagem interdisciplinar:

• Saber (conhecimento). O etnoconhecimento e os conhecimentos acadêmicos foram trabalhados sem hierarquização, 
sendo o primeiro ponto de partida de um novo ciclo de conhecimento;
• Saber fazer (prática). Tendo o trabalho como princípio educativo, optou-se pelas expressões tradicionais (caso, por 
exemplo, dos barcos artesanais de Igarapé-Miri-Pará ou da agricultura familiar em Paraná da Eva-Amazonas). Na 
maioria dos casos, conhecimentos em aquisição se concentraram nos aspectos do desenvolvimento sustentável e 
solidário e gestão do trabalho;
• Saber ser (relações intra e interpessoais). Compreendido como uma relação indissolúvel, o saber sobre si pressupôs o 
saber sobre o outro, a aceitação das diferenças e a procura da identidade pelo consenso progressivo a respeito dos 
objetivos do grupo. A ênfase foi a solidariedade, a vida e ética comunitária, o trabalho coletivo, a sexualidade e a 
assunção da condição de etnia, de gênero de geração, de território e regional;
• Saber aprender (autonomia). A partir da identificação das formas de etnoaprendizado, foi enfatizada a resolução de 
problemas cotidianos (individuais e coletivos), ferramentas de busca de novos conhecimentos, estimulada e praticada a 
análise crítica das informações e conhecimentos. Além disso, embora respeitando formas tradicionais de organização, 
estimulou-se a autorganização dos/as educandos/as, a tomada coletiva de decisões e o debate democrático e fraterno;
• Saber transformar (ação sócio-política). Os saberes anteriores foram mobilizados para a transformação da realidade 
da vida e do trabalho dos/as educandos/as com intervenções nas políticas públicas, na gestão municipal, nas entidades 
sindicais e associativas. Observou-se também modificações própria vida familiar e afetiva dos/as educandos/as com o 
questionamento de papéis pré-estabelecidos quanto a gênero e geração.

Pela descrição dos itens anteriores são facilmente deduzidos os princípios éticos do Programa Vento Norte: i) respeito 
ao etnoconhecimento dos sujeitos estendida a todos os saberes e etnométodos de aprendizagem e ii)a solidariedade, 
enquanto eixo articulador do trabalho e da vida comunitária. O resgate do valor “solidariedade”, apesar do desgaste a 
que foi submetido pela sua apropriação por programas do governo federal é também parte da luta simbólica 
contemporânea entre o pensamento “único” de inspiração neoliberal e o pensamento de uma esquerda que se atualiza, 
mantendo princípios rígidos, mas com estratégias flexíveis e táticas criativas.

Como já foi citado no decurso do artigo, o princípio metodológico do etnoconhecimento como ponto de partida. Outro 
princípio, a construção coletiva do conhecimento, além de permitir a convivência em classe multiseriadas quanto a 
educação formals , é pressuposto para o saber ser, saber aprender e saber transformar e sua utilização já se incorporou 
ao patrimônio da educação popular. Resta ser abordada, ainda que brevemente a construção do currículo coletiva, 
processual e não linear(teia), uma das principais inovações metodológicas do Programa Vento Norte, que faz do
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etnoconhecimento também ponto de chegada.

A educação popular, em particular a sua vertente sindical, nunca teorizou sobre currículo. Entretanto, exatamente pela 
tradição implícita de construção curricular (derivada da questão metodológica-aberta e democrática, com respeito aos 
saberes dos diversos agentes do processo educativo), fracassaram as tentativas de “importar” da academia currículos 
elaborados por especialistas. As discussões se inclinam, no momento, para uma apropriação de elementos das teorias 
críticas e pós-críticas de currículo(cf. da Silva,1999), em particular as que o definem:

a) como “artefato social e cultural”;
b) determinado social e historicamente, além de o ser pela contexto da sua produção;
c) como produtor de identidades sociais e individuais particulares;
d) como elemento não-neutro de transmissão de conhecimento social;
e) implicado em relações de poder e, portanto, transmissor de visões sociais particulares e interessadas;
f) vinculado a “formas específicas e contigentes de organização da sociedade e da educação”.
g) implica, para os setores oprimidos, em uma postura ativa, decisiva na construção do currículo que , de fato atenda às 
suas necessidades.

Em outras palavras, mais que conteúdos, geralmente organizados no tempo de forma sequenciada, o currículo é muito 
mais: refere-se também à organização do processo educacional, aos métodos utilizados, e sobretudo, às relações de 
poder explícitas ou implícitas no cotidiano do processo educativo. Por isso, esta perspectiva leva em consideração não 
apenas os conteúdos e relações manifestos, mas também aqueles que se ocultam, muitas vezes deliberadamente, para 
fazer valer o seu papel na manutenção ou no questionamento do poder estabelecido6.

Tendo em mente que, em que pese a educação ser sempre um processo intencional, numa concepção crítica de 
currículo o ponto de chegada não pode ser totalmente previsto, já que depende de muitas interações desenvolvidas no 
processo. Esta concepção de currículo é coerente com o papel que a formação da CUT atribui ao sujeito na vida social 
em geral e na educação em particular: autor e ator. Embora lutem pela igualdade de direitos, os trabalhadores não são 
iguais em si: são mulheres, homens, negros, brancos e índios, jovens, maduros e idosos, são sulistas, nordestinos, 
amazônicos, etc. Como tais, têm uma identidade, que o currículo, necessariamente deve refletir7. Trata-se, portanto, de 
dois movimentos simultâneos: conhecimentos vinculados especificamente à realidade cultural local e a expressão local 
dos conhecimentos considerados universais. Não considera-los seria condenar o currículo à aridez da uniformidade. 
Para ser coerente com sua concepção de educação, torna-se necessário que a CUT organize, tanto no espaço regional 
como no nacional, processos de construção curricular envolvendo formação de educadores, pesquisas-diagnóstico, 
oficinas de construção curricular e mecanismos de sistematização permanente.

Na perspectiva adotada pela CUT, no processo educativo, “o educador também aprende e o educando também ensina”, 
e esta postura e atitude metodológica deveriam ser trabalhadas a partir da própria próprio processo de formação de 
educadores, de modo a começar a se constituir em cultura, consolidada na prática do curso de base. Neste processo de 
formação de educadores, estão incluído os “técnicos”, ou seja, aqueles educadores (que muitas vezes nem tem 
consciência que o são) responsáveis pelo conhecimento específico, ligado à atividade profissional.

Como não se trata de seguir os conteúdos convencionais, portanto, mais que especialistas em disciplinas, a educação 
de adultos na perspectiva popular precisa de educadores com sensibilidade e abertura aos saberes populares; uma 
sólida formação geral; com uma formação pedagógica, em particular quanto a filosofia, psicologia e sociologia da 
educação, didática geral e específica das disciplinas8. Resumindo, afirma-se que o processo permanente de 
autoformação dos educadores é crucial para programas desta natureza, devendo ser planejado, quanto a conteúdos, 
metodologia, tempo e recursos.

O ponto de partida da construção curricular e da formação dos/as educadores/as foram as pesquisas-diagnóstico 
realizadas pelos educadores. Estas pesquisas são, ao mesmo tempo diagnóstico e imersão do educador no contexto , 
sem as quais torna-se impossível, dentro da perspectiva pedagógica adotada, realizar os cursos de base. As pesquisa- 
diagnóstico incluíram, entre outros elementos: a reflexão sobre a relação entre conteúdos e metodologia, que, a partir 
dos dados primários, deixa de ser apenas uma diretriz e passa a ser encarada como possibilidade; a reflexão sobre a 
relação com os educandos, na medida que serão revelados, ainda que de forma inicial, o seu saber, as suas demandas e 
as suas expectativas9; a socialização dos resultados, em seminários específicos com os envolvidos, retornando às 
comunidades o conhecimento produzido pela sistematização dos dados.
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A questão da interdisciplinaridade, exatamente pelo seu caráter epistemológico, não pode ser discutida de forma 
separada da perspectiva adotada pela educação popular em relação ao conhecimento e sua construção. Tal construção, 
que parte das experiências individuais e coletivas do sujeito trabalhador, é necessariamente um processo coletivo de 
reflexão, confronto e sistematização destes conhecimentos com aqueles oriundos do desenvolvimento científico, social 
e cultural da humanidade.
Estes conhecimentos nunca são utilizados isoladamente, mas sempre como um conjunto de noções que se articulam, 
contextualizando e sendo contextualizadas no processo. Verifica-se também que muitos dos saberes atribuídos ou 
relacionados, por convenção, ao ensino fundamental, se fazem presentes no cotidiano do adulto trabalhador, não sendo 
percebidos, entretanto, a sua origem nem sendo objeto de reflexão crítica.

No dizer de Oscar Jara, a sistematização, entre outras questões “possibilita entender a lógica das relações e 
contradições entre os diferentes elementos, localizando coerências e incoerências...”, localizando a sua contribuição 
“insubstituível” na sua capacidade de “poder realizar uma confrontação entre experiências diferentes, baseadas no 
intercâmbio de aprendizagens...” Tornou-se necessário rediscutir e aprofundar o sentido da sistematização, 
estabelecendo um processo que valorize sua produção por quem participa das atividades, mas que também promova 
momentos de elaboração coletiva que permitam aflorar erros, acertos, dúvidas e certezas.

O que significa “desenvolver metodologias”? Na tradição acadêmica, significa sistematizar um conjunto de métodos e 
técnicas de determinado campo do conhecimento, de modo que a sua aplicação seja possível para um largo espectro de 
problemas. Sistematizar aqui é o mesmo de “tornar um sistema”, ou seja, transformar o que está disperso em um corpo 
coerente e articulado, com uma lógica e uma episteme própria. Desenvolver metodologias dentro dos princípios 
políticos, éticos, culturais e pedagógicos dos trabalhadores é, sobretudo, demonstrar a viabildade destas metodologias 
nas condições brasileiras, de escassez de recursos e extrema diversidade regional. Assim, surge uma nova acepção: 
“desenvolver metodologias”, para a CUT, é sinônimo de disputa de hegemonia no campo da educação.

Além disso, ao rejeitar modelos prontos, estaria se honrando a tradição e o patrimônio metodológico da formação 
sindical cutista, herdeira da educação popular. apontando um caminho para a reintegração da educação do trabalhador, 
uma educação integral. Assumir tal risco também aponta para que se leve em consideração, dentre outras, as questões 
abordadas anteriormente, fugindo à tentação de rapidamente denominar metodologia, um conjunto informe de técnicas 
utilizadas em um conjunto muito pequeno de experiências.

No sentido de integrar os pressupostos metodológicos acima, foi desenvolvida uma metodologia de construção, 
execução e avaliação curricular, que denominamos “teia”, caracterizada pela não linearidade e a possibilidade de 
expansão e contração de conteúdos a partir dos saberes e demanda dos/as educandos, com uma teia sendo parte de uma 
teia maior e contendo infinitas outras (à semelhança dos fractrais). Ainda em construção, o poder heurístico desta 
metodologia tem sido utilizado na construção coletiva de projetos populares, elaboração de aulas e cursos, organização 
de cursos à distância e na definição de parâmetros de sustentabilidade em assentamentos ruraisio.

5. Educação de trabalhadores/as e etnoconhecimento : algumas pistas

Como conclusões provisórias, pode-se afirmar que a utilização criativa de etnométodos nos processos educacionais se 
revelou de uma tremenda efetividade social. Sintetizada na proposta do Programa Vento Norte como desenvolvimento 
do “saber transformar”, tal efetividade ultrapassa o processo educativo e as dimensões pedagógicas, entrando no 
terreno do político e do simbólico. O “novo saber” criado e a redescoberta de antigos saberes esquecidos é parte de um 
processo que resgatou identidades e as reconstruiu, permitindo o reencontro entre imaginário e racionalidade, 
recuperando a auto-estima e preparando o terreno para a autonomia.

Deste modo, a cultura , enquanto resultado material e imaterial da ação humana parece um elemento chave para se 
passar de uma identidade de resistência à uma identidade de projeto (cf. Castels, 1999). Ou seja, a abordagem não 
pode se limitar ao antropológico, devendo se espraiar para o político, na perspectiva de compreender e fortalecer os 
processos identitários no interior de grupos explorados e deles entre si.

A cultura, assim, poderia ser considerada a partir destes pressupostos, de um lado descartando as determinações 
estruturalistas e , do outro, negando a sua separação do mundo da produção material e social. Evidentemente, pela 
profusão de acepções sobre o tema não será uma síntese fácil, ainda mais diante da riqueza, pluralidade e diversidade 
de formas da cultura amazônica. Na perspectiva dos trabalhadores, muito há o que se formular, pois aqui se cruzam o 
trabalho, a região e a cultura. Neste sentido, também parece importante a apropriação do acúmulo da teoria feminista
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em relação ao conceito de gênero, a aproximação com grupos feministas e a capacidade de contribuir para a 
organização das mulheres trabalhadoras.

Um possível roteiro deste “barco cultural amazônico” , marcado pela diversidade, seria estudar e compreender: a 
convivência entre o ancestral e o moderno; entre as diversas culturas étnicas e não-étnicas; entre o urbano e o rural; 
entre o extrativismo e a agricultura; etc.; a relação com a natureza (utilização de produtos da floresta e produtos 
animais; conservação e manejo, xamanismo); a linguagem, da preservação e ensino das diversas línguas indígenas ao 
dicionário “papachibé”11 ; mitos (contribuição de diversas etnias); religiões e crenças; festas religiosas (círios) e 
populares; artesanato e cerâmica; culinária; música e danças ( carimbó, sairé, marabaixo, marujada, boi, etc.). Isto de 
modo a se pensar as possibilidades de uma política cultural dos trabalhadores e trabalhadoras amazônicos.

Do ponto de vista político, as atividades do Programa Vento Norte contribuíram para uma mudança de cultura sindical, 
na medida em que demonstraram os limites do conhecimento adquirido através da prática sindical tradicional, ao 
mesmo tempo em que foram estabelecidos laços com as comunidades e coletivos de trabalhadores/as. Do mesmo 
modo, significa um novo olhar da CUT para setores excluídos, inorganizados ou organizados sob outra lógica, que, até 
recentemente não estavam no seu horizonte de ação.

Evidentemente, não foi um percurso tranquilo, mas irregular e caudaloso como os rios amazônicos. O volume 
inadequado e atraso de recursos; as incompreensões dos dirigentes sindicais quanto ao caráter estratégico da educação 
nas lutas sociais e a deficiência de formação política e metodológica dos/as educadores/as, em muitos casos desviaram 
o curso do programa, chegando mesmo a ameaçar a sua essência.

Apesar de tudo, não tenho dúvidas. Todos os indícios apontam que foi o recurso ao etnoconhecimento ancestral da 
região amazônica, inclusive com o desvelamento e valorização de sua origem multicultural, a viga-mestre da ponte 
entre saberes e conhecimentos que ali se confrontaram e se integraram. Assim, interessa de sobremaneira aos coletivos 
de trabalhadores a etnoconservação das populações tradicionais, enquanto tarefa ético-humana, e a sua própria 
etnoconservação, enquanto tarefa político-histórica que lhes permitirá ser o próprio sujeito da sua libertação.
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ETNOBOTÂNICA E BIOPIRATARIA NA AMAZÔNIA

Charles R. Clement ; Miguel N. Alexiades

Ao longo deste século, etnobotânicos identificaram três classes de conhecimento indígena dos primeiros povos da 
Amazônia que possuem potencial econômico nos mercados regional, nacional e mundial: (1) plantas ou animais 
úteis, não manejados ou cultivados (especialmente plantas medicinais, tecnológicas, recreativas), e o conhecimento a 
elas associado; (2) animais ou plantas domesticados, sempre manejados ou cultivados (especialmente fruteiras, 
amiláceas, hortaliças, medicinais, tecnológicas, recreativas, fibras) e o conhecimento a elas associado; e (3) práticas 
de manipulação de ecossistemas (paisagens domesticadas em vários graus). Na primeira classe, existem entre 500 e 
2000 (talvez mais) espécies na Amazônia, enquanto na segunda existem pelo menos 100. O que mais chama a 
atenção da mídia hoje são as plantas medicinais, tanto da classe 1 como da 2, pois a indústria farmacêutica gera 
US$340 bilhões anualmente e não existe notícia mais atrativa que um remédio milagroso que gerará uma fortuna 
para seu descobridor. É por isto que a biopirataria é também um tema que fascina a mídia.
As classes de conhecimento 1 e 2 são passíveis de biopirataria, porque tem demanda no mercado; a classe 3 não tem 
demanda e, portanto, não é objeto de pirataria. A biopirataria pode ser definida como a remoção de uma planta, 
animal ou conhecimento de uma comunidade com a intenção de lucro econômico em outro local, sem negociação 
com a comunidade sobre a repartição de benefícios. A denominação 'biopirataria' só ganhou destaque após a 
Convenção da Diversidade Biológica, quando a soberania nacional sobre biodiversidade era reconhecida. Antes da 
Convenção, existia 'intercâmbio' praticado por governos e indivíduos, resultando na distribuição atual de plantas e 
animais agrícolas (p. ex., café, cana de açúcar, cabras etc.) e ornamentais, bem como de ervas daninhas, pragas e 
doenças. Na época pré_Convenção, biodiversidade era 'patrimônio da humanidade.'
Normalmente, a mídia somente dá atenção à biopirataria quando é praticada por estrangeiros, mas num país de 
dimensões continentais, com as desigualdades regionais do Brasil, poderia ser importante reavaliar isto, pois este tipo 
de transferência realça as desigualdades dentro do país também. Embora a mídia faça muito barulho, a biopirataria 
parece ser pouco comum hoje, talvez porque a maioria das plantas e animais com potencial econômico evidente já foi 
distribuída, tanto dentro como fora do Brasil. Portanto, acredito que a biopirataria é relativamente pouco importante 
na economia nacional e mundial atualmente, embora possa ser muito importante para uma comunidade tradicional ou 
indígena cujos direitos foram ignorados.
Mais importante é quando uma planta, animal ou conhecimento é coletado para estudo e publicação por um 
etnobotânico ou outro cientista, e um uso econômico é descoberto por um terceiro posteriormente. Isto não é 
biopirataria no sentido comum do termo, embora possa ter a aparência de biopirataria se a sequência de eventos não é 
conhecida. Na realidade, esta sequência de eventos é a prática da ciência como sempre tem sido feita. No entanto, 
com a introdução de (1) a soberania nacional sobre a biodiversidade, (2) os direitos de propriedade intelectual sobre 
seres vivos e processos biológicos, (3) o reconhecimento dos direitos de populações indígenas e tradicionais sobre 
seus recursos biológicos, genéticos e intelectuais, e (4) a monetarização de quase tudo no modelo econômico vigente, 
o etnobotânico e outros cientistas se encontram em território ético novo.
A mudança de paradigma na forma como a biodiversidade é vista socialmente, de patrimônio da humanidade para 
patrimônio nacional (e até individual, quando patenteado), transforma a prática da ciência, tanto para etnobotânicos, 
como para outros cientistas. Queremos assinalar apenas dois aspectos desta transformação: uma questão ética e uma 
falha econômica.
O cientista ganha reconhecimento por meio de suas publicações e o etnobotânico é um cientista comum neste 
respeito. No entanto, o etnobotânico é diferente em que sua área de estudo engloba as três classes de conhecimento 
indígena, duas delas muito visadas dentro do novo paradigma bio_econômico. O etnobotânico também tem 
responsibilidades maiores que um cientista de laboratório, pois ele precisa respeitar os direitos de seus parceiros 
indígenas e tradicionais, sem os quais não pode fazer pesquisa.
Agora, se um etnobotânico publica o nome de uma planta medicinal, sua composição químico_farmacêutica e o 
receituário de um pajé sobre como a planta deverá ser usada, como este etnobotânico garantirá que (1) a população 
indígena terá seus direitos intelectuais respeitados e receberá uma parte de qualquer benefício que poderá aparecer, e
(2) a soberania nacional será respeitada também? Se publica, a informação estará no domínio público e um terceiro 
pode patentear o processo de isolamento do princípio ativo e, possivelmente, um novo remédio, ganhando assim um 
lucro monetário. Se não publica, não ganha reconhecimento como cientista. Isto é um dilema ético sério.
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A Convenção da Diversidade Biológica dá direitos aos países e conclama a estes mesmos países a garantir que o 
conhecimento tradicional seja reconhecido como propriedade intelectual, para que os povos tradicionais possam 
participar da repartição de benefícios que poderão aparecer. O Brasil não possui leis que se referem a este dilema 
ético, embora a Medida Provisório de Acesso (MP 2186-16) trata de alguns aspectos do dilema. No entanto, a 
questão está levantada: publicar ou não publicar?
A falha econômica é diretamente relacionada ao dilema ético. Para que um componente da biodiversidade seja 
considerado um recurso biológico ou genético, precisa ter valor agregado. Ou seja, precisa ter um investimento 
humano que o transforma em recurso. No caso dos três conhecimentos indígenas discutidos aqui, o investimento foi 
feito ao longo de milênios pelos primeiros povos, tanto no acúmulo de conhecimentos como na seleção praticada 
para criar plantas e animais domésticos. Na economia atual, este investimento é chamado de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D). No Brasil, estes investimentos não estão sendo feitos em escala proporcional à sua bio_ e 
sócio_diversidade. Isto é uma falha econômica, pois uma oportunidade está sendo deixada de lado.
Se a maioria das plantas, animais ou conhecimentos oriundos do Brasil gerando lucros em outros países houvesse 
sido descoberta primeiro por brasileiros, não haveria tanta preocupação sobre biopirataria, pois sua transferência para 
o exterior seria apenas uma conseqüência do comércio livre, tão pregado por governos neoliberais. Se o Brasil 
investisse em P&D sobre sua biodiversidade e tivesse a Lei de Acesso aprovada na sua forma definitiva (em lugar de 
como Medida Provisória), as publicações poderiam ser feitas em colaboração entre a população indígena ou 
tradicional, o etnobotânico (tanto nacional como internacional) e um laboratório farmacêutico, e o dilema de 
publicação seria resolvido.
Portanto, a biopirataria e a descoberta posterior de valor econômico são importantes indicadores da falta de 
investimento em P&D de novos produtos e cultivos no Brasil. Posso afirmar sem receio que um investimento à altura 
do potencial da biodiversidade amazônica faria com que a biopirataria saisse definitivamente da mídia!
Dos cinco principais biomas do Brasil (floresta amazônica, mata atlântica, cerrado, caatinga, pantanal), o da floresta 
amazônica ocupa 50% do país e possui mais biodiversidade que os outros juntos. No entanto, a Amazônia somente 
recebe 3% dos investimentos em P&D do governo federal e só tem 500 pesquisadores e professores doutores 
trabalhando. Em 1999, o orçamento federal previa R$250 milhões para investimentos em P&D na Amazônia, mas a 
crise cambial reduziu isto para algo como R$90 milhões. Isto representa apenas R$18 por km2 e R$1.800 por espécie 
de planta superior! Este nível de investimento deveria ser a notícia da mídia, pois representa oportunidades não 
realizadas num país que precisa urgentemente de novas oportunidades para sua população pobre e crescente.
É certo que o governo federal reconhece esta necessidade, pelo menos parcialmente, pois criou o Programa Brasileiro 
de Ecologia Molecular para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o PROBEM, e uma organização social, a 
BioAmazônia, para coordenar e executar seus projetos. Infelizmente, a BioAmazônia entrou em crise quando não 
internalizou o espírito do Projeto de Lei de Acesso, da Senadora Marina Silva, durante a elaboração de um contrato 
com a multinacional Novartis. Este crise atrasou todos os investimentos em PROBEM, que eram previstos na ordem 
de R$60 milhões em 5 anos. Infelizmente, também, nem todos destes recursos foram dinheiro novo, de forma que os 
investimentos em P&D aumentarão em algo, mas não em proporção ao potencial.
Entre os objetivos traçados pelo PROBEM está o uso do conhecimento indígena para ajudar a priorizar os 
investimentos e identificar plantas e animais com potencial econômico. Isto abrirá espaço para etnobotânicos 
colaborarem com o programa e poderá ajudar a amenizar o dilema ético via uma colaboração estreita entre 
etnobotânicos, comunidades tradicionais (tanto indígenas como caboclas) e os laboratórios do Centro de 
Biotecnologia da Amazônia, do PROBEM. É urgente a votação e a regulamentação completa da Lei de Acesso para 
dar o fundamento legal a estas colaborações e garantir a repartição equitativa de benefícios. O processo levando a 
isto está caminhando muito lentamente, com o primeiro passo, a criação do Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético (Decreto 3.945), ocorrendo somente no final de novembro de 2001.
É também urgente expandir os investimentos em P&D na Amazônia, porque o potencial é muito maior do que pode 
ser trabalhado por um só programa. Afinal, existem três institutos do MCT, seis centros da Embrapa, nove 
Universidades Federais, três Universidades Estaduais e numerosas ONGs e universidades particulares que poderiam 
colaborar nesta tarefa na Amazônia Legal. Lembre: a falta de investimentos nestas instituições é um convite à 
biopirataria por parte de terceiros.
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CONFIGURAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DE UMA COMUNIDADE DA VÁRZEA

José Fernandes Barros

A Amazônia brasileira, é sem dúvida, uma área de grande carência, no que diz respeito a alternativas econômicas 
compatíveis com a manutenção dos ecossistemas e com as tradições e cultura das populações locais. Seus complexos 
problemas não poderão ser resolvidos de qualquer modo, será necessária intervenção na estrutura social, econômica e 
política.
A melhoria das condições econômicas e sociais exigirá a cooperação de uma grande variedade de especialistas dos 
diferentes ramos da ciência, bem como o conhecimento sobre a vasta extensão amazônica.
O objetivo deste estudo é refletir sobre as esferas que norteiam a morfologia social de comunidades rurais 
amazônicas, localizadas em áreas de várzea, município de Manacapuru. Busca-se aqui, compreender a configuração 
do nível de organização coletiva, distribuição do poder político e econômico entre as camadas sociais locais.
A área de estudo compreende uma faixa de aproximadamente 20 Km, distribuídos em 07 Comunidades, a saber: 
Nossa Senhora da Conceição, Pentecostal do Brasil, São Francisco de Assis, Cristo Rei, São Francisco de Canindé, 
Cristo Ressuscitado e Nossa Senhora do Carmo.
A pesquisa foi realizada, a partir de dados primários e secundários. Realizaram-se visitas sistemáticas aos povoados 
eleitos como objeto de estudo, onde aplicaram-se técnicas de intervenção sociológica: observação participante, 
história de vida e história oral.
A pesquisa empírica obedeceu a um plano amostral, dada a complexidade e o tempo necessário para elaboração do 
estudo. A modalidade de amostragem adotada neste trabalho consistiu na vertente probabilística.
Dentre os 07 povoados localizadas na região da Costa do Canabuoca, elegemos a Comunidade Nossa Senhora do 
Carmo como foco de atenção prioritária, por tratar-se do povoado com o maior porte populacional e por 
compreendermos que aí se faz presente uma rede de relações sociais que podem ser percebidas nos demais povoados 
que fazem parte da área de estudo.
A localidade pesquisada compreende uma área legal de 400 m de frente por 150 m de fundo. Sua população é de 
aproximadamente 393 habitantes, distribuída em cerca de 71 famílias. Os primeiros moradores chegaram à esta área 
provenientes sobretudo, de uma localidade pertencente ao município, chamada Terra Preta.
Os prédios mais imponentes de Nossa Senhora do Carmo são as Igrejas Católica e Assembléia de Deus e a Escola 
Municipal.
Nossa Senhora do Carmo, assim como as demais comunidades localizadas na Costa do Canabuoca, dá a impressão 
ao visitante, de uma sociedade constituída por grupos homogêneos, de pessoas que pouco diferem uma das outras 
quanto ao prestígio social. Entretanto quando entramos em contato com estas comunidades, logo percebemos as 
diferenças sociais ali presentes.
Nesta pequena localidade a posição social depende de vários atributos, dentre os quais, destaca-se: a família, a 
ocupação, a educação e a residência.
Na Costa do Canabuoca, assim como em toda região amazônica, o sistema de relações familiares está construído 
tanto em bases de laços biológicos de filiação como em laços de compadrio.
A força das relações de compadrio, acrescidas às de família, manifesta-se grandemente na vida social, econômica e 
política das comunidades da Costa do Canabuoca. A conseqüência disso é a forte concentração de poderes em torno 
de famílias, que manipulam e controlam a política e a economia dentro e fora da comunidade de acordo com seus 
interesses.
A abordagem sociológica inicial que fizemos, pretendeu apresentar um panorama geral sobre a composição social da 
Costa do Canabuoca, privilegiando, entre outros aspectos, a densidade e distribuição da população local, organização 
territorial, relações familiares e relações sociais. O tema ainda não foi esgotado, já que, na região da Costa do 
Canabuoca, assim como em todas as sociedades humanas, existem instituições políticas, econômicas e religiosas que 
precisam ser analisadas.

Fontes Financiadoras: CNPq/Universidade Solidária.
Gerenciamento: Programa Integrado de Recursos Aquáticos e da Várzea - PYRÁ.
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O patenteamento e a contribuição das populações tradicionais para biodiversidade.

Falar de apropriação intelectual, patenteamento e etnoconhecimento não é tarefa das mais fáceis, tendo em vista as 
inúmeras discussões que envolvem cada um destes termo. Passar por estes termos e não falar de “populações 
tradicionais” é desconhecer a relevância de sua contribuição para a biodiversidade. É desconsiderar a importância das 
populações que por séculos vêm contribuindo para domesticação e melhoramento de espécies, além de modificarem e 
diversificarem ecossistemas. É deixar de reconhecer a importância “ de gente que não apenas produz conservando 
estes ecossistemas, mas, sobretudo, colabora para sua diversificação ao longo do tempo e acumula conhecimentos 
sobre o uso dos recursos”, contribuindo significativamente para nossa vasta biodiversidade. (Senadora Marina da 
Silva)
É justamente sobre esse conhecimento acumulado das ditas populações tradicionais, que muito tem contribuído para o 
desenvolvimento biotecnológico que quero me deter. O Brasil é tido como um dos países mais rico em biodiversidade 
porém, até o momento não tem nenhuma lei aprovada que regularize o acesso a esse tão cobiçado bem, quanto mais 
leis que protejam o conhecimento acumulado pelas populações tradicionais e transmitido por séculos sobre o uso de 
determinados bens dessa diversidade.

O que temos hoje de concreto sobre o uso da biodiversidade? Temos uma proposta de lei da Senadora Marina da Silva 
sobre o uso de nossa biodiversidade, Convenção da Biodiversidade e uma medida provisória do governo de FHC. Na 
convenção e na lei da Deputada Marina da Silva as questões referentes às populações tradicionais estão contempladas. 
Quanto a MP do FHC, podemos dizer que as populações tradicionais foram esquecidas, uma vez que nesta medida a 
biodiversidade é propriedade do Estado cabendo a ele o usufruto dos benefícios. Além desta existem tantas outras 
arbitrariedades que dispensam comentários neste texto.

A lei da Deputa Marina da Silva, sem sombra de dúvida, é o que temos de mais palpável, pois nela as populações 
tradicionais estão contempladas, uma vez que, na lei reza que as populações tradicionais devem ser beneficiadas 
coletivamente por suas tradições e conhecimentos e devem ser compensadas pela conservação dos recursos biológicos 
e genéticos, seja mediante direitos de propriedades intelectual ou outros mecanismos.

Atualmente, o que temos é muita discussão, quase todos os termos usados no diálogo sobre lei de patente, 
biodiversidade, propriedade intelectual, populações tradicionais trazem subjacentes interesses que nem sempre estão 
compatíveis com a nossa realidade. Isto nos leva a uma ausência de ações concretas, um exemplo disso é a discussão 
que hoje permeia as mesas de negociações sobre o pagamento de beneficio às populações tradicionais.

Uma corrente, se assim podemos dizer, pensa que qualquer resultado de pesquisa que tenha usado um produto ou que 
tenha se beneficiado com o conhecimento de uma determinada população, deve recompensar esta população pagando 
diretamente seus representantes. Mas, como pagar por um conhecimento cuja construção é coletiva? Quem deve ser o 
beneficiado por um produto, quando muitos contribuíram para que ele chegasse até a atualidade?

Outra posição pensa que o conhecimento não é patenteável uma vez que dificilmente poderá se identificar sua origem, 
o que se pode fazer é estabelecer critérios para que todos possam ser beneficiados mediante aos resultados produzidos. 
Saindo um pouco do campo do direito convencional e tentando mostrar um pouco da realidade de uma população que 
mora no Parque Nacional do Jaú que recentemente passou por uma pesquisa sobre o pagamento por serviços 
ambientais (PSA), demostrou claramente que tem consciência que as suas formas de apropriação dos recursos naturais 
e suas técnicas de trabalho contribuem para a manutenção da biodiversidade. Esta população afirma que deveria ser 
recompensada por estes serviços, porém assim como as nossas leis, esta não sabe apontar formas de recompensa.

Essa é apenas uma faceta das muitas questões que se apresentam neste campo, porém como incorporar essa discussão 
de forma mais ampla junto as populações tradicionais? Este é um desafio a todos que entendem a importância das 
atividades desenvolvidas pelas populações tradicionais.

Bem, essas são apenas algumas dentre as várias discussões que se fazem a esse respeito, observa-se que no Brasil não 
há nada definido, as leis estão em tramitação e o legislativo não manifesta pressa para resolver a questão. Enquanto
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isso, nossas fronteiras estão abertas por onde muitos entram e saem levando coisas que talvez nunca venhamos saber, 
culturas são explorados, conhecimentos milenares são usurpados de sues verdadeiros donos e aqueles que muito 
contribuíram para sua manutenção, dificilmente serão beneficiados.

Jasylene Pena
Fundação Vitória Amazônia - Cordenadoria Sócio-ambiental

ARlTCPTOP ~TQPQ pd/Wtaaa

07/04/2016 16:14



O parque nacional do Jaú http://nerua.inpa.gov.br/NERUA/P-05.htm

M B  Í N D I C E  > p ^ t m i

O PARQUE NACIONAL DO JAÚ E A ETNOCONSERVAÇÃO: A INSURREIÇÃO DOS
SABERES SUJEITADOS

Luiz Fernando de Souza Santos 1

No presente texto, examinaremos a questão da criação de unidades de conservação de uso indireto em espaços 
habitados tomando como unidade de fundamentação empírica, o Parque Nacional do Jaú (PNJ).
Com 2.272.000 ha, o PNJ foi criado pelo Decreto Federal n° 85.200, de 24 de setembro de 1980. Está localizado na 
bacia do rio Jaú, afluente da margem direita do Rio Negro, no Estado do Amazonas, a aproximadamente 200km a 
noroeste de Manaus.

As bases que fundamentaram a criação desta unidade de conservação foi o modelo de parques sem residentes. Um dos 
atrativos para a transformação da bacia do rio Jaú em um parque nacional foi a sua baixa densidade demográfica que, 
mesmo assim, deveria ser vista com cautela pois "a permanência dos habitantes no local da reserva talvez não seja 
aconselhável' (Schubart et alii, 1977).

Passados vinte anos desde sua criação, ainda vivem no interior do Parque, segundo o Plano de Manejo do mesmo, 886 
pessoas que estão reunidas em 143 grupos domésticos distribuídos entre as diversas localidades existentes na área. A 
economia desta população está baseada no extrativismo vegetal, na pesca, na caça e na atividade agrícola. Do ponto de 
vista político têm organizado-se através da constituição de comunidades, geralmente forjadas para conseguirem 
escolas e outras benfeitorias propiciadas pelas prefeituras de Barcelos e Novo Airão.

Ao passar a atuar na área do PNJ, a Fundação Vitória Amazônica (FVA) , uma organização não-governamental 
ambientalista que se propõe a contribuir na consolidação de unidades de conservação na Bacia do Rio Negro se 
colocou contra a exclusão dos agentes sociais que habitam a área do Parque, compreendendo que a consolidação desta 
unidade de conservação pressupõe o envolvimento dos mesmos no seu manejo. Esta postura da FVA está, por um lado, 
no sentido contrário da legislação ambiental brasileira, que prevê no caso de Parques Nacionais a saída dos moradores 
que habitem a área core dos mesmos e, por outro, articula-se com tendências internacionais que postulam a presença 
das populações locais, as ditas tradicionais, na planificação de tais áreas de proteção ambiental.

O resultado desta posição da FVA foi a produção de um Plano de Manejo para o PNJ que fundamentou-se tanto no 
conhecimento técnico-científico quanto no conhecimento dos agentes sociais locais.

Se os procedimentos clássicos de inventário de espécies da flora e fauna foram fundamentais para uma caracterização 
da área do PNJ, esta, no entanto só pôde ser complementada com o conhecimento das atividades e do manejo 
ecológico empregados pelos moradores locais, uma vez que estes têm uma maior familiaridade com os diversos 
ambientes do parque do que os agentes externos.

Sobre o conhecimento que os agentes sociais locais têm da área a FVA (1997: 43) diz o seguinte: a utilização dos 
recursos naturais disponíveis no PNJ pela população tradicional está vinculada à necessidade de subsistência do grupo 
doméstico. (...)São as diferentes práticas e usos dos recursos naturais, de acordo com os ciclos da natureza, utilizando 
vários ecossistemas, que evidenciam a existência de um conjunto de conhecimentos tradicionais que embasa a 
subsistência dos moradores dos rios da área do Parque.

Estes caracteres dos moradores do PNJ podem ser aproximados daqueles sistemas culturais que Alier (1998: 37) tem 
identificado como portadores de preocupações que trazem imanente às suas lutas cotidianas uma percepção ecológica 
peculiar, "porquanto seus objetivos são as necessidades ecológicas para a vida: energia (as calorias da comida para 
cozinhar e aquecer), água e ar limpos, espaços para abrigar-se. (...) habitualmente tratam de manter ou devolver os 
recursos naturais à economia ecológica, fora do sistema de mercado generalizado, de valoração crematística, da 
racionalidade mercantil, o que contribui para a conservação dos recursos naturais já que os mercado os infravalora".

Aprofundando as observações sobre a peculiaridade do uso dos recursos engendrado pelos agentes sociais que residem 
no PNJ, podemos percebê-Ia ainda como fruto de uma cosmologia que concebe a relação entre homem e natureza
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como uma relação entre sujeitos que têm a humanidade como condição. Homens, animais e plantas têm em comum o 
fato de serem sujeitos e a distinção que existe entre eles é "uma distinção entre uma essência antopomorfa de tipo 
espiritual, comum aos seres animados, e uma aparência corporal variável, característica de cada espécie" (Castro,
1996: 117).

Assim sendo, o uso dos recursos naturais por parte dos residentes na área do PNJ, ocorre num espaço e tempo 
diferentes daqueles concebidos pela razão ocidental.

Cachoeiras, lagos e trechos de rios possuem seus "donos" (seres espirituais que protegem estes espaços e cuja forma 
corpórea pode ser a de um peixe-boi, uma cobra-grande, uma pirara gigante ou um jacaré); a mata tem mãe. A infração 
de determinadas regras de convivência com estes ambientes pode desencadear a ira destes “donos”, materializada em 
doenças e até morte.

O calendário anual destes agentes sociais está tomado por dias santos, nos quais o tempo sofre uma suspensão para que 
se festeje ou os "guarde". Em alguns destes dias, como por exemplo durante a semana santa, determinadas espécies de 
carne são proibidas como alimento. Trabalhar nas roças ou em atividades de caça e extrativismo nos períodos sagrados 
pode trazer o "castigo" dos santos.

De um modo geral, os dias comuns são também marcados por horas sagradas, espiritualmente fortes: meio-dia, seis 
horas da tarde e meia noite, são horários que devem ser na medida do possível "guardados".

Este conhecimento local, periférico, não-científico, cosmologicamente diferente, foi parte importante nos debates e 
oficinas que tinham por objetivo a elaboração do Plano de Manejo do PNJ; foi decisivo para a proposta de zoneamento 
da área, uma vez que a definição das zonas de uso especial e de recuperação, baseou-se nas informações que detinha.

Compreender o como, o por que, este conhecimento dos agentes sociais residentes na área do PNJ foi considerado 
relevante quando da elaboração do seu Plano de Manejo pode ser um desafio analítico interessante. E o ponto de 
partida para a busca de tal compreensão é o clássico embate entre um modelo de proteção da natureza que exclui os 
agentes sociais locais de áreas protegidas, como parques nacionais, e o modelo que propões a inclusão destes.

Como foi dito no início deste texto, a concepção de proteção da natureza que estava na base da criação do PNJ foi a 
que propunha a exclusão das populações locais. Grosso modo, podemos assinalar que este modelo resulta da 
hegemonia de um conhecimento técnico-científico cujos efeitos sobre outras formas de conhecimento são de 
interdição, pressão e coerção.
Segundo Foucault (2000; 1996), uma da marcas fundamentais das modernas sociedades ocidentais é o desejo de poder 
que é subjacente aos discursos que se dizem científicos. Nesta vontade de poder, outros saberes são desqualificados 
como ingênuos, não-conceituais ou conceitualmente insuficientes, hierarquicamente inferiores ou abaixo de um nível 
de cientificidade ótimo.

Estes saberes sujeitados seriam formados por duas categorias distintas: de um lado, um saber cujo conteúdo é 
meticuloso, exato, técnico, erudito, e de outro lado, um saber que é local, particular, diferente.

A crítica e a contestação dos discursos hegemônicos se dariam através da insurreição dos saberes sujeitados contra os 
seus efeitos centralizadores. Não se trata de se ser anti-científico, mas de combater os efeitos de poder próprios de um 
discurso considerado científico.

No caso do PNJ, podemos perceber a inclusão dos agentes sociais locais nos cálculos de manejo e gestão, como 
resultado de um insurreição de saberes sujeitados contra os efeitos de poder produzidos pelo discurso 
biológicopreservacionista que fundamentou a criação desta uc.

O discurso conservacionista da FVA, de pesquisadores não-alinhados ao modelo preservacionista de criação de uc's e 
dos agentes sociais residentes em localidades situadas às margens dos rios Jaú, Unini, Carabinani e Paunini, compõe o 
mosaico de saberes sujeitados que se insurgiram contra o discurso até então hegemônico e estão, aos poucos, 
desenhando um modelo de concepção de área protegida menos excludente e autoritário.
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Política de proteção dos conhecimentos tradicionais e a autonomia dos povos indígenas

O governo federal, através da Medida Provisória 2.186-16, de 23/08/01, com força de lei, dispôs “sobre o acesso ao 
patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição dos benefícios e o 
acesso à tecnologia e a transferência de tecnologia para sua conservação e utilização”.

O debate sobre a temática, que vem se dando no Congresso Nacional, foi atropelado pelo Executivo, que recorreu a 
MP para regulamentar a matéria. O Senado aprovou o Substitutivo do senador Osmar Dias ao PL 306/98 da senadora 
Marina Silva, que atualmente se encontra na Câmara dos Deputados. O deputado Jacques Wagner apresentou o PL 
4.579/98 na Câmara dos Deputados, com base no projeto de Marina Silva e o Executivo encaminhou o PL 4.551/98. 
Enquanto a MP 2.186 e o PL do Executivo privilegiam os aspectos econômicos e tecnológicos, os demais PLs tentam 
resgatar a importância da biodiversidade e da sócio diversidade.

Vamos neste texto, discutir, sobretudo, a questão do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional no 
contexto mais amplo das lutas históricas dos povos indígenas.

A partir da segunda metade do Século XX, quando tudo indicava que estava próximo o fim de todos os povos 
indígenas do Brasil e o governo fazia planos para determinar quantos anos ainda ia demorar em consumar o etnocídio, 
renasce a força de um movimento indígena, que se articula em todo país, com a bandeira do direito aos territórios 
tradicionais.

Com a derrubada do projeto de emancipação compulsória da Ditadura Militar, em 1978, em aliança com setores 
importantes da sociedade brasileira, os povos indígenas acumulam força e se articulam e organizam para, durante o 
processo Constituinte, dez anos depois, influenciar decisivamente no destino que lhes havia sido oficialmente imposto 
pelo Estado Brasileiro.

Está dito com todas as letras na Constituição Federal, promulgada em 1988, que os índios tem o direito originário 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, o usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes, que lhes são 
reconhecidas as organizações sociais, usos costumes e tradições e que o Estado deve proteger todos os seus bens. 
Curiosamente, as relações entre o Estado e os povos indígenas que mudaram radicalmente no plano formal, mudaram 
muito pouco na prática. A Medida Provisória 2.186, de acesso aos recursos genéticos é apenas mais um exemplo.
Senão vejamos.

1. A lei trata do acesso aos recursos genéticos, sua proteção e o acesso aos conhecimentos tradicionais associados. 
Trata por tanto de uma questão afeta diretamente aos povos indígenas em relação ao direito às suas terras, ao usufruto 
exclusivo das riquezas naturais e sobre os seus conhecimentos acumulados ao longo da história. É, portanto, razoável 
imaginar que essa lei, baixada através de ato do Executivo, tenha sido discutida pelo governo com os diferentes povos 
e suas organizações e que os mesmos tenham a exata noção do que foi regulamentado. Não foi isso que aconteceu. A 
verdade é que a maioria dos povos indígenas sequer sabe da existência dessa lei. Não é difícil imaginar, a partir daí, o 
poder real que os povos indígenas vão ter de negar o acesso aos seus conhecimentos tradicionais, sobretudo quando 
estes apontam para um potencial econômico, mesmo que esse direito esteja escrito na lei.
2. Outro desrespeito é o não reconhecimento da existência dos povos indígenas no Brasil, qualificados na lei como 
“comunidades indígenas”. A que propósito serve essa confusão intencional entre a parte “comunidade indígena” e o 
todo “povo indígena” a não ser para negar o direito à diferença e o sujeito coletivo?
3. O artigo 7°, inciso II, define conhecimento tradicional associado como sendo a “informação ou prática individual ou 
coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, associada ao patrimônio 
genético”. O que tem valor é aquilo que pode ser transformado em mercadoria. Como se fosse possível separar 
conhecimento tradicional e o recurso genético existente em uma terra indígena. A lei ainda fala de uma repartição justa 
e eqüitativa dos benefícios derivados do acesso ao patrimônio genético. Qual será a base de cálculo para estabelecer o 
preço justo para uma cultura se apropriar de outra.

Como afirmamos anteriormente essa lei apenas é mais um exemplo de desrespeito aos direitos históricos e
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constitucionais dos povos indígenas.

Podemos verificar que todos os programas oficiais seja na saúde, na educação, na economia, propõem uma atenção 
específica e diferenciada em relação aos povos indígenas. A realidade, no entanto, é bem diferente. Concretamente 
esses programas continuam trabalhando com a mesma lógica integracionista apontada pela legislação anterior a 
Constituição de 1988. Trabalham com a perspectiva de que os projetos de vida dos povos indígenas são inviáveis e por 
isso é preciso preparar os seus membros para competir no mundo capitalista globalizado.

A estratégia principal é convencer os índios a assumirem o complexo de inferioridade, preconceito alimentado 
historicamente, desafiando-os a provar a sua capacidade, fora do seu contexto cultural, com os instrumentos da 
sociedade hegemônica, e inclusive, transferindo-lhes responsabilidades que são do próprio Estado.
As políticas indigenistas oficiais apresentam, por isso, contradições flagrantes. Exemplificando:
• Na saúde
-  os DSEIs (Distritos Sanitários Especiais Indígenas) deveriam, entre outros critérios, na sua configuração geográfica, 
observar as áreas culturais. Na sua definição feita as pressas em gabinete, esse critério, fundamental para uma atenção 
específica e diferenciada, pouco foi considerado, assim como foi relegado a segundo plano a participação indígena no 
processo.
-  Os profissionais contratados desconhecem a realidade cultural dos povos e existe pouquíssimo empenho para que 
tenham uma formação específica. Não raras vezes alimentam o preconceito em relação ao conhecimento tradicional. A 
sua contratação vinculada a Convênios, e portanto, passageira também desestimula sua formação.
-  A medicina alopática é apresentada como a solução para todos os problemas e, portanto, substitui a medicina 
tradicional. Na proposta original ela deveria exercer o papel de complementaridade.
-  O controle social em muitos distritos é extremamente frágil com os conselheiros distritais, sem informação e 
compreensão suficiente sobre o funcionamento do Distrito.
-  Os recursos abundantes oferecidos pelo governo para terceirizar a assistência e convencer organizações indígenas,
ONG e Igrejas para assinar os Convênios começam a escassear. Agora setores do governo estão convocando a 
sociedade civil para pressionar o próprio governo e o Congresso Nacional para manter os recursos.
-  A proposta de que os DSEIs tivessem autonomia administrativa e orçamentária foi rejeitada.
• Na educação
- A educação escolar indígena, precisa se adaptar a estrutura existente seguindo o ensino fundamental, médio e 
superior
- A escola continua alimentando expectativas para fora das comunidades indígenas e provocando o êxodo.
- O atrelamento aos Estados e Municípios promove processos de educação escolar distintos dentro de um mesmo povo 
ou então leva para dentro das terras indígenas, além do preconceito, a desinformação sobre os direitos indígenas.

È, no entanto, na questão da demarcação e garantia das terras indígenas que aparecem os maiores problemas e onde os 
povos indígenas enfrentam a luta decisiva pelo seu futuro. A demarcação de terras indígenas importantes como a 
Yanomami, a do Alto e Médio Rio Negro, do Vale do Javari entre muitas outras de extensões menores aqui na região 
norte foram conquistas que precisam ser asseguradas e garantidas.
Existem sinais muito evidentes de que está em curso uma grande ofensiva para que os limites das terras indígenas na 
Amazônia sejam, de tal modo relativisadas, que possam ser ultrapassadas, sempre que houver algum interesse 
econômico ou político externo.

Esses sinais são emitidos por parlamentares com seus freqüentes ataques aos direitos indígenas, sobretudo a terra, 
inclusive através de projetos de lei ou de emendas constitucionais. Aparecem também na criação de municípios no 
interior das terras indígenas, como aconteceu em Roraima e na atitude dos militares do Calha Norte, para os quais, o 
limite das terras indígena não tem o menor significado. As violências físicas e as agressões culturais são atribuídas a 
seu papel na segurança nacional. Ainda semana passada, dia 29711, o CIR -  Conselho Indígena de Roraima, divulgou 
a seguinte informação: “Cerca de 500 homens do Exército Brasileiro estão na terra indígena Raposa Serra do Sol, 
especificamente, na região das Serras (município de Uiramutã), onde está sendo construído o 6° Pelotão de Fronteiras.
As comunidades da região estão amedrontadas, pois não foram comunicadas sobre a realização da manobra militar...
Centenas de militares com armamento pesado foram vistos pelos índios na região de Surumu, que faz limite com a 
terra indígena São Marcos. Após reação do Conselho Indígena de Roraima, o Comando da 1a Brigada de Infantaria de 
Selva, comunicou que contingentes de soldados, a partir de hoje, 29, estariam passando pelas aldeias Maturuca, Lage,
Uiramutã e Willimon, coincidentemente, comunidades próximas ao 6° Pelotão que resistem a implantação do quartel.
A falta de comunicação entre o comando do Exército e as comunidades indígenas causou revolta, pois, como não 
houve aviso, as lideranças consideram que as terras estão sendo invadidas. O Conselho Indígena de Roraima avalia
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que a presença ostensiva do Exército em Uiramutã visa intimidar as lideranças indígenas que resistem à implantação 
do 6° Pelotão de Fronteira na região de Uiramutã”.

Existe também a informação de que os militares estão chegando na Calha Sul e curiosamente identificando terras
indígenas para a instalação de equipamentos do Sivam.

O Decreto 1.775/96 é outra medida que foi tomada para fragilizar o direito dos índios a terra, ao desconsiderar o 
direito originário, para a definição dos limites.

A intenção de relativisar as demarcações das terras indígenas também aparece muito claramente na proposta do 
governo para o “Estatuto das Comunidades Indígenas”, particularmente no capítulo do “aproveitamento dos recursos 
naturais minerais, hídricos e florestais”. É a mesma lógica da lei de acesso aos recursos genéticos.

O primeiro passo para uma política de proteção dos conhecimentos tradicionais passa pela compreensão de que os 
mesmos foram elaborados dentro de contextos culturais específicos, e aprimorados ao longo da história. Estes 
conhecimentos, por isso devem ser valorizados e respeitados na sua integralidade, e não apenas sob a ótica míope do 
mercado capitalista. São conhecimentos construídos por povos que buscaram a sua segurança e o seu futuro na terra, a 
qual nunca consideraram como mercadoria, que pudesse ser apropriada.

Trata-se de assegurar aos povos indígenas a garantia efetiva de suas terras e o controle sobre o que existe dentro delas,
respeitando a sua autonomia, com base nos parâmetros constitucionais e num regime jurídico próprio.

Com essas premissas, que exigem uma profunda mudança nas relações entre o Estado, a sociedade brasileira e os 
povos indígenas, estarão criadas as condições de um diálogo, para além das aparências.

Manaus, 03 de dezembro de 2001

Francisco Loebens
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STI - Tema: Etnoconservação: uma questão das populações tradicionais na Amazônia?

Objetivo: Estabelecer o diálogo sobre os mecanismos de Etnoconservação como questão das populações tradicionais 
ou de responsabilidade social.

Participante: Maria Olívia de Albuquerque Ribeiro (M.Sc.)
Projeto Pyrá/CCA/UA

Na Amazônia, à medida que essa região foi adquirindo destaque no panorama internacional, a preocupação com a 
conservação de seu patrimônio natural foi tomando proporções frenéticas, ultrapassando fronteiras, culminando com 
um grande impulso dado a partir da Rio-92 -  Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento.
Com a difusão do novo paradigma de desenvolvimento -  o desenvolvimento sustentável - surge um elo entre as 
populações tradicionais, o meio cientifico (particularmente o biológico), as organizações sociais e o estado, no sentido 
de conciliar interesses e buscar concretizar o que de fato é proposto nesse novo processo. Surge a aproximação das 
agendas: social e ambiental, e a junção das ciências sociais e biológicas.
Este elo se estabelece com base na reordenação de interesses dissociados de cada grupo: 1o. as populações tradicionais 
criando e utilizando formas de manejo e tecnologias para o uso dos recursos naturais como garantia de sobrevivência; 
2o. o meio cientifico preocupado em preservar os ecossistemas pensando em espécies da fauna e flora raras, 
ameaçadas, novas ou que mereceriam estudos mais detalhados; 3o. as organizações sociais, centrando o foco das 
atenções nas questões diretamente ligadas ao público que representavam: seringueiros, camponeses, ambientalistas, 
trabalhadores, etc; 4o. o Estado, legislando para criação de reservas intocáveis para garantir a sobrevivência da 
biodiversidade, haja vista a importância que o termo foi adquirindo.
Assim, a etnoconservação passa a ser considerada na Amazônia como uma nova forma que os movimentos sociais e 
ambiental passam a enxergar e praticar, considerando a sociodiversidade amazônica. Logo, àquele ambientalismo 
romântico, contemplativo passa por uma transformação a partir das necessidades impostas pela realidade amazônica e 
o modelo de desenvolvimento em voga. Acontece uma explosão que se dá como um processo sem volta que tem que 
ser encarado pelo Estado em resposta a pressão popular, adequando as regras (leis) a nova visão ambiental. Logo, na 
busca de refazer uma prática de conservação baseada no “como se pode” e não mais em proibições, da cunha da 
regulação, as populações tradicionais passam a ser enxergadas como um espelho cuja imagem deve ser interpretada e 
relida, para subsidiar uma forma de conservação baseada no “uso racional” que garantiu durante décadas a 
sobrevivência dessas populações.
Como resultado dessa nova ordem, os sociólogos passam a ser chamados com imensa rapidez para fazerem parte dos 
projetos de pesquisa que visam subsidiar Planos de Manejo dos Recursos Naturais. Durante a construção desse 
processo verifica-se em alguns casos, a manipulação, utilização e apropriação dos conhecimentos das populações 
tradicionais como forma de legitimar modelos que se projetam como “receitas” para o desenvolvimento e a 
conservação da região como um todo, excluindo a leitura do diverso que marca fortemente a Amazônia. As estratégias 
das populações que visam sua sobrevivência passam a ser interpretadas como modelos “frios” de conservacionismo, 
excluindo-se o contexto particular em que essas experiências ocorrem.
Não podemos deixar que o dialogo estabelecido entre as diversas áreas do conhecimento e as populações tradicionais, 
grande virtude desse processo, seja interrompido. A aceitação e o reconhecimento, por parte da comunidade cientifica, 
do saber das populações tradicionais da região e a discussão estabelecida para a construção do novo saber para ambos, 
devem ser estimuladas. Aproveitar os pontos que unem os interesses dos vários atores (preocupação com as gerações 
futuras; garantia dos recursos para sobrevivência/desenvolvimento econômico; diversidade de recursos para a 
sobrevivência/garantia de matéria prima, entre outras) para traçar cenários que integre a responsabilidade social dos 
diversos segmentos na busca da conservação dos recursos naturais, divisão eqüitativa dos recursos financeiros e da 
esfera de poder, estreitando o abismo que existe entre esses segmentos, é uma prática saudável. As diversas 
experiências que são experimentadas hoje na região devem ser consideradas como a busca de propostas e não como 
soluções milagrosas. Quanto mais consideramos os diversos interesses, trocarmos experiências e dialogarmos, mais, 
estaremos próximos da etnoconservação, considerando a diversidade e a responsabilidade social de toda a sociedade, 
inclusive daquelas que surgirão no caminho.
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I ENCONTRO DE ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA DA REGIÃO NORTE
(I ENCETNO)

"Etnoconservação e ética: dialogando entre os saberes"

Mesa-redonda: Etnoconservação na Amazônia: situação atual e perspectivas 

Título: Reflexões sobre a evolução da etnoconservação na Amazônia e sua situação atual.

Vandick da Silva Batista -  Dr. Pesca Interior/UA

Amazônia, 502 anos de degradação ambiental e cultural que transcorrem de forma lenta, mas também contínua. Esta 
continuidade e a velocidade acelerada de degradação são o elemento diferenciador mais marcante em relação aos 
impactos que certamente ocorreram no período pré-colonial. Impactos ambientais são contingências na sobrevivência 
e reprodução de qualquer organismo ou sociedade, porém a magnitude e persistência destes impactos são elementos 
que fragilizam a capacidade regenerativa da natureza, afetando a saúde e o bem estar do próprio homem.
Neste contexto, a situação atual não é nada satisfatória, observa-se a deculturação de povos milenares e a transposição 
de milhares de pessoas para regiões e ecossistemas para as quais o seu etnoconhecimento não vicejou. Tais fenômenos 
levam à transposição de práticas que embora sejam muitas vezes salutares para o enriquecimento cultural e de técnicas 
para a população local, por outro lado freqüentemente representam o momento crítico de explosão de processos 
diversos que fazem ou conduzem à degradação dos ambientes.
Um das principais elementos da crescente visibilidade da degradação ambiental está na redução das áreas de mata 
virgem e nas mudanças na composição florística das florestas, campinas e dos campos alagáveis, entre outros. Esta 
degradação acelerou a partir da implementação de atividades antrópicas maciças, tais como a alta taxa de 
desmatamento para plantação de juta a partir da década de 40 e a intensificação da pecuária ocorrida nos últimos 20 
anos, todas aceleradas a partir do uso do fogo como técnica de limpeza de áreas naturais.
Estes processos de degradação do ambiente terrestre terminam por gerar impactos sobre os recursos dos ambientes 
hídricos da região, ainda abundantes, mas decrescentes. A diminuição do recurso pesqueiro, principal fonte de proteína 
animal da população regional e matéria-prima de uma das atividades econômicas de maior relevância na região, tem 
sido acelerada também por ampliação dos mercados para os produtos amazônicos e pela introdução de estrutura e 
técnicas que permitem a captura maciça de recursos pesqueiros e a formação de estoques.
Seja com os produtos da floresta ou com as riquezas do ambiente aquático, a cultura conservacionista, herança dos 
povos indígenas, tem sido gradualmente ou abruptamente destruída, a ponto da região receber atualmente a atenção de 
programas de educação ambiental com o propósito até de explicar para o Amazônida que a natureza é importante para 
o homem. Saberes óbvios para quem convive com a floresta, porém saberes gradualmente perdidos no contato 
crescente com a cultura ocidental ávida de acumulação de riquezas e de explorar recursos virgens ou utilizados de 
forma pouco intensiva.
Outro elemento importante na degradação da etnoconservação amazônida está no sub-valorização e empobrecimento 
das comunidades ou dos bens comunais (res communes) em prol do enriquecimento dos individuos ou dos bens 
privados (res privada????). Enquanto isto, governos sucessivos em todos os níveis vêem-se paralisados no efetivo 
manejo dos recursos, permitindo assim um vácuo no qual o livre acesso (res nullius) é generalizado e contribuindo, de 
fato, para a degradação do ambiente e dos recursos.
Neste processo, observam-se variações nos atuais sistemas tradicionais de uso dos recursos naturais. Ribeirinhos da 
várzea estuarina próxima a Belém-PA, têm redirecionado suas atividades nos últimos 20 anos, para sistemas 
agroflorestais direcionados ao mercado, principalmente para produção de açaí. Já em outros sistemas se observa maior 
dedicação a atividades agrícolas monoespecíficas, seja de árvores frutíferas, horticultura comercial e pecuária. Em 
outros, o extrativismo florestal ou pesqueiro predomina, em alguns casos de forma oportunista e degradante, mesmo 
em comunidades indígenas, embora em outros casos se observe haver clara preocupação com a sustentabilidade dos 
recursos. Estas diferentes formas de lidar com o processo produtivo formam um mosaico de alternativas que se 
conformam às realidades locais determinadas por variações ecológicas e sócio-econômicas, tais como a estrutura da 
paisagem, o acesso ao mercado e as tradições culturais locais.
Lamentavelmente, as políticas públicas para uso dos recursos (se é que são políticas) têm girado em torno de um 
simplismo típico do mal conhecedor da Amazônia, o mesmo que declamava a facilidade de construir estradas cortando 
a “planície” Amazonica. Ações governamentais nos diferentes níveis têm atentado contra a diversidade amazônica em
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busca da lógica monoprodutivista do mercado tradicional de grande escala. Esqueceu-se da riqueza do saber popular, 
da riqueza de possuir não uma, mas várias culturas com riquezas muitas vezes ainda incompreensíveis ou de pouco 
apelo ao mercado consumidor tradicional, ávido por bijuterias tecnológicas ou por produtos mutantes ou descartáveis. 
Nesta lógica, observamos na Amazônia explicações para o enriquecimento monopolístico ocorrente no ciclo da 
borracha, ou durante a fase da juta/malva. Nunca houve espaço amplo para o aproveitamento da essência tropical que é 
a diversidade de produtos raros, escassos e desejados, sendo por isto valiosos. Esta falta pode ser considerada como 
um dos pilares da degradação da etnoconservação ao longo do período colonial.
Apenas recentemente, se pode identificar o crescimento da etnoconservação e da valorização da diversidade cultural e 
ambiental na região. Curiosamente é através do mercado, o maior causador da degradação, é que se observa um 
gradual crescimento da efetivação das concepções de conservação que permeiam as sociedades locais. Descobriu-se 
que diversidade vende, que cultura vende, que pobreza é ser igual e ser degradado. Isto ocorre através de uma contra- 
corrente da globalização que é representada pela valorização das identidades locais, das riquezas que podem ser 
perenizadas porque elas são queridas e são desejadas. Também porque gradualmente o Amazônida tem deixado de 
esconder sua origem, crenças e gostos com as coisas da terra, com sua identidade indígena, mesmo quando dança uma 
dança de índio chamando isto de boi-bumbá. Valorar sua identidade, seus animais, sua floresta, seu corpo e seu 
ambiente cultural são elementos chave para a etnoconservação poder exercer seu papel tradicional na produção do bem 
estar regional e contribuindo para o enriquecimento regional, nacional e mundial de saberes e produtos variados.
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