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RESUMO 
 
Cultura é um conceito desenvolvido pelo homem para entender o 
homem, desde a forma do que é ser humano ao ser coletivo e 
como isso influência sua estada no ambiente. Dessa forma, a 
presente discussão se dá em um emaranhado de transformações 
socioespaciais e as reconfigurações culturais dos agricultores 
familiares amazonenses na Região Metropolitana de Manaus 
(RMM), a partir de levantamentos teóricos, visitas in loco e debates 
sobre o multiculturalismo na Amazônia. E no que condiz aos 
processos ecológicos, políticos e culturais da concepção de 
sustentabilidade, a agricultura familiar guia-se pela conservação 
dos recursos e dependência ecológica do ambiente. 
 
Palavras-chave: Agricultura familiar. Ambiente. Manaus. 
 
ABSTRACT 
 
Culture is a concept developed by man to understand the man, 
from the way of being human to be collective and how that 
influence their stay in the environment. Thus, this discussion takes 
place in a tangle of socio-spatial transformations and cultural 
reconfiguration of Amazonian farmers in the metropolitan region of 
Manaus (RMM), from theoretical surveys, site visits and 
discussions about multiculturalism in the Amazon. And that 
matches the ecological processes, political and cultural conception 
of sustainability, family farming is guided by resource conservation 
and ecological dependence of the environment. 
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1. UMA INTRODUÇÃO À CULTURA: breves comentários 

Cultura é um conceito desenvolvido pelo homem para entender o homem, um quê 

que denota a imaterialidade, possuinte de vida própria, pois têm diversas realidades e usos. 

Levi-Strauss (1993) em seu livro “Raça e História” discute cultura como parte inerente ao ser 

humano na qual estes se diferem, dos ditos não-humanos, por ter cultura, culturas diferentes, 

dentro de diferentes olhares. O homem como parte do ambiente é influenciado por ele e por sua 

cultura ou culturas. Neste ponto o autor destaca a multiplicidade de culturas humanas: 

 

Pois que enquanto umas se contam por milhares, as outras contam-se pelas 
unidades;  duas  culturas  elaboradas  por  homens  pertencentes  a  uma 
mesma raça podem diferir tanto ou mais que duas culturas provenientes de 
grupos racialmente  afastados. (LEVI-STRAUSS, 1993, p.1) 

 

É factível na passagem do texto a compreensão sobre a complexidade da formação 

das culturas exposta pelo autor, nos remetendo a pensar sobre a historicidade das formações 

culturais nos diversos grupos sociais, na formação de diferentes realidades. Nota-se que as 

realidades dos grupos sociais podem representar campos de atuação antagônicos, em 

momentos distintos, e de acordo com Bourdieu (2008), verifica-se o quanto a cultura pode ser 

transformada e transformadora a partir do tempo e do espaço. 

Essa dinâmica pela qual passamos e continuaremos passando com o passar dos 

dias, já que as transformações, diferente das eras geológicas, não se processam por milhares 

de anos, mas sim pelo contato e interação com o outro, nossa capacidade de socialização com 

outros seres nos torna aptos e ao mesmo tempo ávidos por conhecer que o outro tem e é, não 

apenas o material, mas a cultura.   

Com isso podemos metaforizar as culturas como fios de cabelo do homem, 

incontáveis por se desenvolverem em épocas e contextos diferentes, ou como cita Geertz 

(2001), construídos de modos desiguais, ao passo que somente quem vive uma determinada 

cultura, sabe reconhecê-la de modo a lhe dar valor, produzindo crenças e valores simbólicos 

culturais. 

Mas discutir o ambiente na modernidade, ficou convencionada apenas a descrever 

os cenários socioambientais concretos, fatos esses que não corroboram para uma reflexão 

acerca da flexibilidade e mutabilidade da cultura, pois enquanto empreendimento social 

humano, os símbolos nelas contidas valorizam e buscam perpetuar a experiência vivida com o 

foco numa ética transgeracional. 



 

 

                  

São aspectos desse emaranhado discursivo que representam o objeto de estudo do 

presente texto, pois está centrado nas discussões envolvendo a configuração da agricultura 

familiar amazonense na Região Metropolitana de Manaus (RMM), e dessa forma problematizar 

e discutir a sua formação via identificação dos valores culturais relativos a esta tendo como 

plano de fundo os processos de urbanização na RMM. 

Considerando que os processos de urbanização trazem mudanças significativas aos 

modos de vida, produção e ocupação do solo, acredita-se que a influência da reestruturação 

econômica-produtiva da RMM contribui para a reconstrução dos valores culturais na agricultura 

familiar, uma vez que esta região configurou-se como nova fronteira de urbanização tendo a 

cidade de Manaus como principal vetor e polo centralizador, além de grandes projetos privados 

como indústrias e mercado imobiliário, assim como governamentais, por exemplo a construção 

da Cidade Universitária da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), 

O interesse pela discussão desse emaranhado de transformações sócio-espaciais e 

reconfigurações culturais surgiu a partir de levantamentos teóricos e debates sobre o 

multiculturalismo na Amazônia. 

2. A CULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR AMAZONENSE 

A agricultura familiar amazonense dentre suas características formativas apresenta-

se como um sistema modificador, mas também conservador dos ecossistemas via 

desenvolvimento econômico, ocasionando poucos danos ao ambiente, trabalha-se o cultivo da 

terra para atender às necessidades da família, uma relação que favorece estratégias de 

resiliência local. 

Na dimensão cultural, o verificam-se práticas que se inserem e destacam o 

etnoconhecimento acerca do clima, solo, das técnicas produtivas, distributivas, ou seja, de 

conservação. E para Oliveira (1996), outro aspecto significativo diz respeito ao fato da 

propriedade familiar ter como finalidade o de servir com o instrumento de trabalho ao 

proprietário/trabalhador/família. 

A fagocitação de áreas rurais pela expansão dos centros urbanos traz consigo 

influências que atingem em especial as práticas agrícolas da agricultura familiar, e onde 

predominam práticas socioculturais de produção caracterizadas como tradicionais. Surge aqui o 

questionamento acerca da interface da reconstrução cultural mediante os processos 

adaptativos das áreas de práticas agrícolas ao mercado local e global. 



 

 

                  

E no contexto onde ocorrem atividades rurais em paralelo a inserção de novas 

tecnologias e novos modos de organização do trabalho, destaca-se a pluriatividade, que de 

acordo com Kageyama (2004), consiste no agricultor possuir outras práticas econômicas em 

paralelo a agricultura, deste modo como saber se de fato existe modificações substanciais na 

cultura da agricultura familiar? 

A existência do agricultor familiar é indissociável dos fatores de apego e valores 

tradicionais, tais como os anseios da família e as limitações ligadas ao ambiente imediato. No 

entanto esse cenário tem mudado com o tempo, pois as “dependências tecnológica, financeira 

e de mercado influenciam na sua relação com a economia de mercado e revelam o grau de 

autonomia ou dependência da organização da produção agrícola” (LAMARCHE, 1997, p.62). 

E ao olharmos para o contexto local da agricultura familiar, verifica-se que esta 

possui as seguintes características: as práticas de sociabilidade e utilização de técnicas 

tradicionais transmitidas de geração a geração, o trabalho do homem amazônico intimamente 

aliado às apropriações dos recursos naturais presentes na região, com isso as populações têm 

o entendimento que os espaços naturais são de uso comum e, portanto, devem ser 

conservados para o bem da coletividade. 

O agricultor familiar tem o hábito de valorizar os recursos naturais existentes, 

respeitando seus limites de reprodutividade e exploração haja vista ele deter poucos insumos 

externos. Com isso de acordo com Noda (2001), no que tange às formas de organização social 

voltadas para o trabalho estão inclusas, além da mão-de-obra familiar, outras práticas 

comunitárias tais como o multirão, a troca-de-dia e a parceria. 

2.1 Agentes de transformação e a agricultura familiar 

Com as transformações ocorridas na base da reprodução dos sistemas sociais e 

econômicos e nos processos de reconstrução cultural a “reflexividade” (GIDDENS, 1991) da 

vida social cotidiana do referido sistema, consiste no fato de que as práticas sociais são 

constantemente examinadas e reformadas a luz de informações renovadas e novos 

conhecimentos. 

Dessa forma Uchôa (2013) cita que o processo de transformação constante e 

crescente das relações sociais de trabalho, onde antes a base das formas de produção era 

assentada nas relações tradicionais de ajuda mútua, com o compartilhamento dos recursos 

naturais e práticas econômicas da economia da reciprocidade, na atualidade encontra relações 

de assalariamento que podem ser verificadas bem como o abandono de práticas ligadas a 



 

 

                  

agricultura sendo substituídas por outras em vigor nos centros urbanos como as de serviços e 

comércio. 

O fenômeno da ocupação humana e do crescimento urbano como um processo de 

avanço sobre novas áreas não é novo e o reconhecimento dos processos transformadores do 

que se reconhece como alterando o ambiente natural e social de forma significativa. Em sua 

análise, Giddens (1991) mostra a ocorrência do deslocamento das relações sociais de 

contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-

espaço. 

As relações sociais podem ocorrer em locais penetrados e moldados em termos de 

influências político-econômicas e sociais, distantes da forma visível do lugar, do local, isto 

porque, os fatos estruturantes das relações sociais e de trabalho, no local nem sempre são o 

que está presente neste e ainda de acordo com Giddens (1991), no local a forma visível oculta 

às relações distanciadas por vezes determinam a sua natureza. Para este autor o “desencaixe” 

ou “deslocamento” das relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação 

por meio de extensões indefinidas de conexão do local e do global afetam rotineiramente a vida 

e as organizações das sociedades tradicionais como a das agriculturas familiares. 

Estes aspectos da vida dos agricultores familiares têm sido tratados como produto 

da intervenção da sociedade e sua organização político-econômica sobre a natureza, 

acentuando as contradições da produção, consumo e apropriação social do espaço ambiental 

vindo a requerer estratégias humanas de adaptação.  

Para Morán (1990, p. 31) o conceito de adaptação reguladora diz respeito a 

“estratégias de adaptação humana aos ambientes e ao processo de construção das paisagens 

em acordo com a influência cultural humana em sua atuação nos ecossistemas”. As 

características principais desse processo são as modificações nas unidades de paisagem que 

refletem as estratégias cotidianas de conservação dos recursos naturais executadas pelos 

agricultores familiares. Essas estratégias conforme Noda (2007, p. 70) ocorrem: 

 

No campo das contradições reais do cotidiano do fenômeno de conservação dos 
recursos como mecanismo de desenvolvimento das ações de produção, nas 
relações sociais de trabalho dos agricultores familiares. As relações engendradas 
caracterizam os processos culturais da produção para a conservação dos 
recursos naturais, nas unidades de paisagem de terra firme (áreas não 
inundáveis) (e várzeas áreas inundáveis) na calha dos rios Solimões e 
Amazonas.  

 

Atualmente, grandes iniciativas são tomadas para a participação de espécies da 

agrobiodiversidade que vem a requerer, para o atendimento do mercado consumidor, 



 

 

                  

mudanças na ocupação espacial produtiva e na organização dos processos de manejo e 

extração desses recursos, forjando paisagens diferenciadas nas diferentes localidades de 

agricultores familiares. 

Para Noda (2007), tal procedimento promove a crescente incursão da racionalidade 

econômica pela urbanização dos espaços produtivos realizando de forma intensiva a 

expropriação e reduzindo de maneira crescente o acesso aos recursos naturais gerando um 

desenvolvimento econômico de exclusão social ameaçando os processos de sustentabilidade 

da agricultura familiar regional. 

2.2 Mutações culturais no campo das mobilidades espaciais 

Maturana e Varela (2009) ao discutirem o homem e suas relações, propõem que o 

homem é um ser em contínua transformação, transformando a si e ao meio em que vive, 

construindo múltiplos mundos e transformando sua própria história a partir do meio. O homem 

sendo um ser histórico existe num presente contínuo por meio de uma entrelaçada rede de 

transformações.  

Desde a origem da humanidade o etnocentrismo faz parte das práticas humanas, 

onde o outro só é visto a partir do seu ponto de vista, esse enfoque é tão presente entre os 

homens a ponto de pensarmos que o etnocentrismo é parte integrante da nossa espécie. 

E baseado em Hobsbawn (2002), o homem como produto de sua história, integrante 

do ambiente é um ser familiaris, social, pois convive e vive em família, ensinando seus filhos, 

construindo redes de afeto mútuo, e no sentir e fazer reproduz a tradição. Neste contexto a 

agricultura de origem familiar se insere dentro de umaculturaapreendida, na qual os membros 

compartilham funções pré-determinadas, instrumentos, técnicas, instituições, atitudes, crenças, 

motivações e valores. 

Nesse cenário de formação da agricultura familiar percebe-se o homem amazônico 

que está inserido nessa dinâmica relacional, como um ser histórico, parte integrante do seio 

social e econômico da Amazônia imerso na dimensão reflexiva sobre a existência dicotômica ou 

não entre Cultura e Natureza. Afirmar tais situações implica conhecer a fundo a relação do 

homem amazônico e suas identidades perpassando o índio, caboclo, ribeirinho, nordestino, 

agricultor familiar e o urbano. 

Sabe-se que o homem vem ao longo dos séculos se apropriando do meio, onde 

passou a modificar o ambiente e a ser modificado por ele, nesse processo muitas foram e são 

as formas de produção com lógicas econômicas diferenciadas, porém com a utilização dos 



 

 

                  

espaços e dos recursos passando a modificá-los, emergem novos procedimentos de 

adaptabilidade humana, novas culturas (MORIN, 1998, 2005). 

Constantes mudanças decorrentes do processo de metropolização da região do 

entorno de Manaus têm contribuído para a formação de uma economia regional que transforma 

a vida dos agricultores locais. A metropolização ao invadir as áreas de agriculturas familiares 

transformamo espaço em bairros urbanos ou sítios de fim de semana, incorporando os 

agricultores na economia local em formação ou já formada por meio de atividades pluriativas e 

integração ao mercado. 

Para Bourdieu (2008), diversas podem ser as formas e domínios ou dominações 

transformadoras do homem, tais como as instituições sociais, a arte, a religião, variando em 

função do número das sociedades, da sua importância numérica, doseu afastamento  

geográfico e  dos  meios  de comunicação (materiais e intelectuais) de que dispõem, 

configurando novos espaços, porém com limites geográficos cada vez menores. 

Entretanto, processos de dominação podem ocorrer muitas vezes por meio do 

sistema econômico, o pela expansão das relações de produção capitalistas diante das relações 

tradicionais de produção existentes, isso para Lefebvre (1999) não significa dizer que ocorra 

uma transformação completa por parte das relações tradicionais de produção na agricultura 

familiar, o que vem a ocorrer são contradições mediante a incorporação das formas capitalistas 

de produção. 

As transformações visíveis como consequência da metropolização surgem na 

legitimação da pluriatividade e mobilidade influenciando a cultura produtiva e o próprio convívio 

familiar. Ressalta-se lutas dos agricultores pela conservação cultural, mesmo este incorporando 

novas práticas, semelhante a outras metrópoles a diversidade cultural pode conviver por meio 

de outras relações, mais volumosas e mais homogêneas esse é o caso da cidade de São 

Paulo, com o seu sistema urbano composto pelos mais diferentes grupos culturais, japoneses, 

bolivianos, nordestinos dentre outros de culturas características, coabitando a homogeneidade 

do urbano em meio a diversidade cultural. 

3. VALORES CULTURAIS E A AGRICULTURA FAMILIAR AMAZONENSE 

No que condiz aos processos ecológicos, políticos e culturais na concepção de 

sustentabilidade, destaca-se que a agricultura familiar enviesa-se pela conservação dos 

recursos, possui dependência ecológica do ambiente diferentemente dos ameríndios que 

possuem dependência simbólica, particularmente ao valorizar o papel dos processos culturais e 



 

 

                  

simbólicos presentes nas práticas da agricultura baseadas na reciprocidade da família e de 

reconstrução das unidades produtivas se desenvolvem ambientes similares de culturas 

diferentes.  

Um bom exemplo de reprodução cultural na agricultura familiar são os processos 

naturais de conservação dos recursos utilizados nas agriculturas familiares, se mantendo em 

meio às pressões da proximidade com a capital. Contrastes entre regiões surgem das relações 

dos indivíduos com os recursos produtivos, o caso citado dos ameríndios e agricultores 

demonstra grupos étnicos diferentes, identidades diferentes, rumo à diversificação.  

E de acordo com Barth (1998) em meio aos processos de urbanização, os 

agricultores familiares permanecem em constante busca pelo desenvolvimento via 

sustentabilidade contrapondo-se às mudanças de estruturas logísticas levando a execução de 

relações socioculturais e econômicas que de fato criam variações culturais descontínuas. 

Deste modo os limites entre a cultura dos agricultores familiares e a cultura da 

cidade tendem a coexistir com características diferenciadas. Os agricultores tendem a 

desenvolver estratégias de adaptabilidade cultural de modo a conservarem seu modo de vida, 

mesmo diante das pressões urbanas. 

De fato a cultura é cumulativa, em seu sentido análogo, e, portanto tem significância 

e significado para determinados grupos sociais.  Para Semprini (1999), enquanto culturas 

diferentes das que vivemos ou respeitamos, ou vivemos como nossas, nos parecem como 

estacionárias, não porque necessariamente o são,mas porque a sua linha de desenvolvimento 

nada significa para nós. Isso não significa que ambas não possam existir em uma mesma 

temporalidade. 

A diversidade aí também é percebida, como uma heterogeneidade, uma variação. 

Em seu sentido primeiro e literal, a diversidade cultural referia-se apenas e simplesmente, em 

consequência, à multiplicidade de culturas ou de identidades culturais. Expandir os limites é 

explorar o lugar da cultura. Ampliar fronteiras é se conectar com espaços diferentes sem perder 

a identidade. Portanto, nas palavras de Geertz (2001), a cultura pode ser considerada como a 

identidade de um povo, assim como de uma etnia e até mesmo de uma nação. 

E para além de uma abordagem multiculturalista, por que não realizar uma ligação 

cultura e natureza como cita Viveiros de Castro (1996), via perspectivismo ameríndio e assim 

tentar enxergar a agricultura familiar como um processo onde o homem interage com o 

ambiente de forma sociocultural, respeitando os limites do outro e vendo-se como o outro, a 



 

 

                  

partir do ponto de vista do modo de vida de dependência do meio, pois costumamos pensar que 

o meio que nos circunda é que depende de nós. 
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