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RESUMO 
 
Este trabalho objetiva contribuir com as discussões no âmbito da 
questão ambiental, problematizando a participação de populações 
tradicionais na gestão de políticas ambientais. As reflexões 
contidas são fruto dos resultados parciais da pesquisa intitulada 
Participação social dos ribeirinhos no processo de gestão da 
política ambiental no município de Maués-AM, objetivando analisar 
a participação social dos ribeirinhos no processo de gestão das 
políticas ambientais no município de Maués-AM. Dentre os 
resultados, destaca-se: a produção de novos conhecimentos sobre 
a temática e a formulação de subsídios para elaboração de 
políticas públicas coerentes com as necessidades das populações 
ribeirinhas no Estado do Amazonas. 
 
Palavras–chave: Questão socioambiental. Políticas públicas. 
Ribeirinhos. 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to contribute to discussions on environmental 
issue, questioning the participation of traditional populations in the 
management of environmental policies. The contained reflections 
are the result of the partial results of the research entitled Social 
participation in the riparian environment policy management 
process in Maués-AM municipality, aimed at analyzing the social 
participation of coastal management in the process of 
environmental policies in Maués-AM municipality. Among the 
results, it stands out: the production of new knowledge on the 
subject and the formulation of subsidies for public policy 
development consistent with the needs of coastal communities in 
the state of Amazonas. 
 
Keywords: Question socio-environmental. Public policies. 
Bordering. 

                                                           
1
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal do Amazonas (UFAM). E-mail: 

talita.mlira@gmail.com 
2
 Doutor. Faculdade Salesiana Dom Bosco (FSDB-Leste). 

3
 Estudante. (Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 

4
 Estudante. (Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 



 

2 

                  

1. INTRODUÇÃO 

As últimas décadas registraram o crescimento da importância do campo de 

conhecimento denominado políticas públicas, assim como, das instituições, regras e modelos 

que regem sua decisão, elaboração, implementação e avaliação. 

Um fator importante relacionado ao crescimento desse campo relaciona-se aos 

países em desenvolvimento e de democracia recente ou recém-democratizados, visto que, na 

maioria desses países, em especial os da América Latina, ainda não se conseguiu formar 

coalizões políticas capazes de equacionar, minimamente, a questão de como desenhar políticas 

públicas capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico e de promover a inclusão social 

de grande parte da população. 

Segundo Côrtes (2007), até o início dos anos 1990, eram recorrentes, na literatura 

internacional, afirmações sobre a quase impossibilidade de criar canais participativos nos 

chamados países em desenvolvimento, em geral, e na América Latina, em particular, devido às 

características de suas instituições políticas e de seus atores políticos. Supunha-se que as 

instituições estariam dominadas por pactos e acertos informais elitistas e pela fraqueza da 

sociedade civil. 

Contrariando tais suposições, vários autores vêm chamando atenção para a criação 

de mecanismos participativos em diversas áreas e níveis da administração pública no Brasil 

(Côrtes, 2007; Bulhões, 2002; Dagnino, 2002; Raicheles, 2000; Carvalho, 1998). Dentre esses, 

destacam-se os Conselhos de Políticas Públicas e Orçamento Participativo. A maior parte dos 

conselhos possuem atribuições relativas a planejamento e fiscalização da aplicação de recursos 

financeiros transferidos da esfera de governo federal ou estadual e relacionados ao 

monitoramento da implementação de políticas. 

A Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) e emendas constitucionais (Brasil, 

1998, 2000a, 2000b) estabelecem que deva haver participação de trabalhadores, de 

aposentados, de empregadores, da comunidade, da população, da sociedade civil e de 

usuários em órgãos gestores e consultivos nas mais diversas áreas de políticas públicas. A 

legislação complementar às disposições constitucionais e a normalização produzida pelos 

organismos federais responsáveis pela implementação de políticas públicas têm regulamentado 

o modo de funcionamento de fóruns participativos. 

No cenário contemporâneo, esses espaços públicos e institucionalizados de 

participação política vêm estimulando pesquisas, tanto relacionado ao papel que eles 

desempenham no contexto do processo de decisão política que ocorre junto a diferentes níveis 
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administrativos e órgãos do Poder Executivo federal, estadual, municipal e distrital, quanto de 

vinculações com a capacidade organizativa do movimento sindical e popular no país. 

A existência de fóruns públicos institucionalizados de participação é condição 

necessária para que participantes se envolvam em suas atividades. A constituição de canais 

participativos, entretanto, não é garantia suficiente para que os participantes – sociedade civil – 

participem de fato no processo de decisão política de determinada área da administração 

pública. Eles podem escolher não se envolver, ou seu envolvimento pode redundar em 

manipulação, consulta ou somente no acesso a informações. 

Nesse sentido, este artigo objetiva contribuir com o debate acadêmico científico com 

uma abordagem de políticas públicas no campo interdisciplinar, construída na interface da 

Sociologia, da Ciência Política, da Economia e da Antropologia. Entende-se a necessidade de 

entender, de forma concreta, o relacionamento entre o estado, as instituições políticas e a 

sociedade, mostrando que nessas interfaces habita, precisamente, o movimento de construção 

da democracia. Para a construção de tal abordagem sociológica da democratização, a 

incorporação de conceitos de participação social desempenha uma função-chave no projeto, a 

qual visa analisar a participação social dos ribeirinhos no processo de gestão das políticas 

ambientais no município de Maués-AM. 

 

2. PARTICIPAÇÃO SOCIAL COMO PROCESSO DIALÉTICO 

Neste artigo, parte-se do entendimento de que a participação social constitui-se 

num processo dialético e numa prática cotidiana. Sua intensidade pode ser ampliada ou 

reduzida, a partir das condições propiciadas pelo Estado. 

Para problematizar a participação social como processo dialético, novamente 

busca-se embasamento nas discussões propostas por Gramsci (2004). Em sua obra, o autor 

lança mão da categoria analítica “cultura”, a qual é entendida como forjadora da liberdade, 

capaz de propiciar a ultrapassagem da heterogeneidade e da imediaticidade da vida cotidiana, 

das lutas econômico-corporativas que atravessam o ser social para lutas mais duradoras e 

universais, voltadas à construção de uma nova hegemonia. Nesse sentido, a preocupação do 

autor é com o desenvolvimento da cultura política que, segundo o mesmo, é pressuposto 

necessário à crítica da ordem das coisas. Para ele, a crítica significa cultura e, cultura, não é 

simples aquisição de conhecimento, mas, sim, tomar partido, posicionar-se frente à história, 

buscar a liberdade e a emancipação. A cultura está relacionada, pois, com a transformação da 

realidade, uma vez que através da “conquista de uma consciência superior [...] cada qual 
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consegue compreender seu próprio valor histórico, sua própria função na vida, seus próprios 

direitos e deveres” (GRAMSCI, 2004, p. 24). 

A vida social, no pensamento gramsciano, é produto da ação dos homens, em que 

consciência e vontade aparecem como fatores decisivos na transformação do real. Sem deixar 

de considerar, porém, as condições históricas objetivas, existentes independente da 

consciência e da vontade humana. 

Assim, a cultura é apontada por Gramsci (2004), como um dos elementos 

presentes na base de organização das classes subalternas, capaz de romper com a sua 

desagregação e abrir caminhos para a construção de uma vontade coletiva, contrapondo-se as 

concepções de mundo oficiais. Portanto, a cultura apresenta-se como condição necessária ao 

processo revolucionário, pois “toda a revolução foi precedida de um intenso trabalho crítico, de 

penetração cultural, de permeação de ideias por meio de agregados de homens, antes 

refratários, e preocupada em resolver dia-a-dia, hora-a-hora” os problemas individuais, sem 

agregar os “outros que se encontravam na mesma situação” (GRAMSCI, 2004, p. 59). 

Entendida de forma crítica, a cultura é instrumento de emancipação política das classes 

subalternas, o amálgama, o elo entre os que se encontram nas mesmas condições e buscam 

construir uma contra-hegemonia. 

Outro autor que trouxe contribuições importantes para o debate sobre a 

participação foi Lefebvre (2008, p. 192), o qual afirma que “é impossível apreender o cotidiano 

como tal, aceitando-o e vivendo-o, passivamente”, ou seja, é necessário o despertar de uma 

consciência crítica para que haja o conhecimento a respeito da realidade vivida. Sendo assim, 

é na vivência cotidiana que ocorre a crítica à situação de alienação do indivíduo, o que resulta 

num processo de reprodução das relações sociais e a produção de novas relações. A esse 

respeito, Neto (2000, p. 14) afirma que “a vida cotidiana é apresentada, diversamente, nas 

múltiplas cores e faces: a vida dos gestos, num mundo alienado, um modo de existência social, 

um espaço de resistência e possibilidades de transformação, o espaço privado de cada um”, ou 

seja, o cotidiano está presente em todas as esferas da vida do indivíduo. A partir deste 

argumento, entende-se que o indivíduo, nesse processo, apreende as relações sociais e as 

reproduz, criativamente, como instrumento da sua própria existência. 

Em consonância com Gramsci (2004) e Lefebvre (2008), Souza (2004, p. 79), 

analisa a participação como sendo um processo existencial concreto, que se produz nas 

dinâmicas das sociedades e se expressa na própria realidade cotidiana dos diversos 

segmentos da população. Para a autora, é na educação que o indivíduo encontra clareza para 
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entender as contradições vividas por ele, em sociedade, por meio do processo de difusão do 

conhecimento e de aprendizagem, um dos meios pelos os quais é trabalhada a aceitação ou 

não da dominação econômica. 

Numa linha de abordagem diferente, Amann (1980), afirma que a participação não 

deve ser percebida como um fenômeno isolado, mas significa, também, “contribuir para a 

produção de bens e serviços, deles dispor e usufruir na dinâmica da própria contribuição”. Para 

a autora, a participação é mensurada pela intensidade e qualidade na produção, gestão e 

usufruto de bens e serviços da sociedade. Demo (1991, p. 101), por sua vez, conceitua 

participação como um “[...] processo histórico de conquista das condições de 

autodeterminação. [...] Não se implanta por decreto, nem é consequência automática de 

qualquer mudança econômica, porque possui densidade própria, embora nunca desvinculada 

da esfera da sobrevivência material”. Para o autor, as desigualdades só podem ser reduzidas a 

partir de um processo árduo de participação, a qual é considerada, pelo mesmo, como uma 

conquista. 

A partir do exposto, compreende-se que a participação social tem um papel 

relevante na elaboração e na execução de políticas públicas, pois os indivíduos conscientes de 

sua função política podem escrever sua própria história, enfrentando a desigualdade com 

atuação organizada, tendo como objetivo a ampliação da cidadania e sua emancipação 

política. 

 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS NA CENA AMAZÔNICA 

A Amazônia, desde a gênese do processo de colonização, vem sendo marcada por 

uma série de ciclos e interciclos históricos que a situam nos processos de prosperidade e crise 

econômica mundial. Essa região sofreu mudanças acentuadas com o processo de expansão e 

crise do capitalismo, o que incidiu, diretamente, sobre as populações, espaços e paisagens 

amazônicas (CHAVES, 2011). 

Segundo Chaves (2011), dentre os processos que mais deixaram cicatrizes na 

paisagem e na vida local estão: a exploração das “drogas-do-sertão” no período colonial; o 

processo de implantação da agricultura capitalista, em 1760, com o Marquês de Pombal; a 

vigência da economia de exportação da borracha, em 1890, com recrudescimento, em 1910 e 

reaquecimento durante a II Guerra Mundial; a criação da estrutura industrial eletroeletrônica, em 

1970, com a Zona Franca de Manaus e a implantação dos grandes projetos. 
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O período colonial, conforme Souza (1977), foi marcado pela política de exploração 

das “drogas-do-sertão” e das populações que habitavam a região pelo sistema colonial. 

Conforme o autor, a partir deste período, ocorreram drásticas mudanças, tais como: a 

introdução de doenças exógenas e mortais as quais dizimaram grande parte da população 

indígena que habitava a região; a expropriação dessa população, bem como, sua escravização. 

Sob o olhar dos colonizadores, a Amazônia era vista, principalmente, como uma fonte de 

produtos exóticos que podiam tornar-se mercadoria e capital. No século XIX continuou, de 

modo vertiginoso, o esforço para a conquista do espaço amazônico, entrando pelo século XX e 

culminando com a ampliação do Acre ao território brasileiro. Isto aconteceu nos marcos da 

exploração gomífera e do rápido aumento populacional por esta provocado. 

O plano de desenvolvimento seguinte, POLAMAZÔNIA (de 1975 a 1979), destacou, 

mais claramente, a função da Amazônia como fornecedora de matéria-prima. Foi planejada 

uma série de polos de desenvolvimento, sendo o maior o Programa Grande Carajás, por meio 

do qual foi criado, em pouco tempo, a maior área de extração de minério de ferro do Brasil. A 

matéria-prima serviria à geração de divisas. Em relação a este objetivo, às medidas para o 

desenvolvimento regional ficaram no segundo plano. Os programas de colonização foram 

reduzidos e a SUDAM e o BASA dirigiram, novamente, seus instrumentos de fomento para a 

pecuária empresarial e para os grandes projetos de extração de minério de ferro e bauxita, 

como também, para a produção de alumínio e celulose. 

Nos anos 80, a SUDAM elaborou vários planos quinquenais para a Amazônia, 

porém, por causa da crise do endividamento, os recursos para sua implantação foram 

escassos. Por isso, os efeitos negativos das medidas de integração da política de 

desenvolvimento não podiam mais ser amenizados. As fazendas de gado no Leste e no Sul do 

Pará se expandiram, especialmente como investimento seguro na época da hiperinflação. 

Nos anos 90, em virtude do Plano Real de 1994, que conseguiu diminuir, de forma 

drástica, a inflação e melhorar as condições macroeconômicas para o investimento privado e 

público, os velhos planos da integração da Amazônia foram reativados e integrados nos planos 

nacionais de desenvolvimento, tais como: Brasil em Ação (1994 a 1998) e o Avança Brasil 

(1998 a 2002). A partir de 2003, o governo Luis Inácio Lula da Silva apresentou o novo plano de 

desenvolvimento para os anos 2004 a 2007, denominado Brasil para todos. Este plano 

representa uma clara continuidade dos planos anteriores e focaliza, nitidamente, os grandes 

projetos de infraestrutura. Os pontos principais deste plano são a construção de linhas de 
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transmissão e hidrelétricas para assegurar o fornecimento de energia no nível nacional e a 

amplificação da infraestrutura para o cultivo da soja gerando divisas. 

Dentre os resultados principais dessas políticas de integração da Amazônia 

destaca-se: 1) o aumento dramático da população amazônica, de 5 milhões em 1960, para 21 

milhões em 2000, que incidiu, diretamente, no agravamento da Questão Social e todas as 

dimensões inerente a esta; 2) o desmatamento da Floresta Amazônica, que somente na década 

de 80 cerca de 10% da área original da floresta primária foi desmatada, tendo como causa 

principal as intervenções estatais (incentivos fiscais para fazendas de gado, programas públicos 

de colonização e amplificação da infraestrutura). Viana (2001), ao analisar os impactos 

socioambientais da política de integração nacional, explicita que tal política mudou, 

radicalmente, a cena da Amazônia nas esferas econômica, social, demográfica, cultural e 

ambiental. Conforme o autor, ao final das ações empreendidas na Amazônia, com intuito de 

integrar, o que se conseguiu foi colocar, na agenda pública nacional e internacional, o 

questionamento sobre a sobrevivência do grande bioma amazônico. 

As políticas públicas avançaram sobre a Região Amazônica como a última fronteira 

a ser desbravada, delimitando-a, detalhando-a, conquistando-a. Todavia, é importante frisar que 

no contexto contemporâneo, no qual a premissa ideológica da sustentabilidade tem ganhado 

força, principalmente a partir da Eco-92, a Amazônia vem sendo preparada para ocupar um 

papel de destaque no século XXI na cena mundial na área ambiental, e tem-se repensado as 

políticas de integração para região. 

Nesse sentido, a partir da década de 90, a implantação das UC passou a figurar 

como importantes instrumentos de política de gestão territorial para compensação de usos 

ambientais industriais, extrativistas e agrícolas. Com isso, novos instrumentos de navegação, 

identificação e mapeamento, baseados em dados de radar, entre outras técnicas de 

sensoriamento remoto, passam a ser utilizados em projetos de ocupação territorial do Estado, 

como o Projeto RadamBrasil, criado para mapear e identificar os recursos naturais e as áreas a 

serem preservados. Dentre os Estado que compõem a Amazônia, o Amazonas tem se 

destacado na implantação de políticas ambientais, principalmente, na criação de unidades de 

conservação. 

 

3.1. A configuração atual da Política Ambiental do Estado do Amazonas 

O Estado do Amazonas é o maior Estado do Brasil, com mais 155 milhões de 

hectares de território. Possui uma tríplice fronteira internacional (Peru, Colômbia e Venezuela) e 
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limita-se, também, com cinco outros Estados brasileiros (Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará e 

Roraima). Possui uma área total de 1.570.745,680 km², o que representa em torno de 24% da 

área de todo o bioma amazônico, cuja representatividade é maior que a de alguns países como 

Peru (10%) e Colômbia (7%) (CEUC/SDS, 2009). As políticas ambientais no Estado do 

Amazonas estão sob gestão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SDS) que, até 2007, atuava em articulação com a SEAGA, o Instituto de Proteção 

Ambiental do Amazonas (IPAAM) e a AFLORAM. 

A partir de 2007 a gestão das políticas ambientais, no Estado do Amazonas, passou 

por muitas transformações, a AFLORAM foi extinta, e a SDS passou a ter uma melhor 

articulação com outras secretarias estaduais, bem como, outras autarquias como IPAAM, a 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), a Companhia de Gás do 

Amazonas (CIGÁS) e com os conselhos: Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEMAAM), 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) e Conselho Estadual de Geodiversidade do 

Amazonas. Em 2007, também foi criado o Centro Estadual de Unidade de Conservação, com 

objetivo de fazer uma melhor gestão das Unidades de Conservação criadas no Estado do 

Amazonas, uma vez que a grande maioria das UCs, criadas até 2007, ainda não possuíam 

Plano de Gestão elaborado e aprovado. 

Um dos principais avanços da política ambiental no Estado, segundo a gestora de 

FLORESTA de Maués, foi à criação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do 

Amazonas (SEUC), instituído pela Lei Complementar 53 de 2007, o qual gerencia, atualmente, 

33 Unidades de Conservação Federal e 41 Unidades de Conservação Estadual, sendo nove de 

proteção integral (3.610.513,13 ha) e 32 de uso sustentável (15.396.519,49 ha). Segundo com 

Jenkins e Joppa (2009) as unidades de conservação no Amazonas representam 11,6% do total 

de áreas protegidas, criadas no mundo no período 2002-2009. 

Segundo informações dos gestores da Política Ambiental no Amazonas, nos últimos 

nove anos, a criação das Unidades de Conservação do Estado do Amazonas foi pautada, 

obrigatoriamente, pelos estudos técnicos e de consulta pública, que permitem identificar a 

localização, a dimensão e os limites mais adequados e as categorias mais apropriadas para as 

Unidades, porém, esses processos só foram desencadeados a partir da manifestação expressa 

pelas populações locais. Contudo, o que se observa, na prática, é a criação de várias unidades 

de conservação de “cima para baixo”, sem a consulta prévia das comunidades, sendo estas 

comunicadas depois do decreto já assinado, demonstrando um profundo desrespeito com 

essas populações. Segundo a própria gestora da política ambiental, “tiveram UCs com 18 anos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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de criação e nunca foi dado um passo para se criar a parte documental que é o Plano de 

Gestão, o qual dá um norte para as ações executadas dentro das UCs” (Gestora da FLORESTA 

de Maués, 2011). 

A Floresta Estadual é uma das seis categorias de unidades de conservação 

públicas que integram o grupo das unidades de uso sustentável. O objetivo básico de uma 

Floresta Estadual é “o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, 

com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas” (Lei 9.985/2000 que 

institui o SNUC e Lei Complementar 53/2007 que institui o SEUC). A criação de UC do tipo 

Floresta Estadual, ocorreu ao longo de 2003, 2005 e 2009, sumarizando oito Florestas no 

Amazonas (AMAZONAS, 2009), dentre as quais se destaca a FLORESTA de Maués, a primeira 

UC criada nesta categoria. 

A FLORESTA de Maués foi criada pelo Decreto Estadual n. 23.540 de 19 de julho 

de 2003, com os objetivos de promover o manejo de uso dos múltiplos recursos naturais, a 

manutenção e a proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade, a recuperação de áreas 

degradadas, a educação ambiental, bem como, o apoio ao desenvolvimento sustentável dos 

recursos naturais limítrofes (AMAZONAS, 2003). A FLORESTA de Maués legitima seu nome do 

próprio município onde está situada. A mesma localiza-se no médio Amazonas, que dista da 

capital, Manaus, cerca de 270 km, em linha reta, e 356 km, por via fluvial. A partir da sede, é 

possível acessar a UC, utilizando-se de uma voadeira ou barco regional que navegam pelos 

principais rios (Parauari, Apocuitaua, Paraná do Urariá e Paraconi) que banham a UC. A 

FLORESTA de Maués possui 24 comunidades residentes e 19 comunidades no entorno, 

divididas em três bacias hidrográficas distintas: Rio Parauari, Rio Apocuitaua (Rio Cicantá, 

Igarapé Canela), Rio Paraconi (Paraná Urariá, Lago Grande do Elias). O CEUC (2010) identifica 

a existência de 952 famílias, entre moradoras e usuárias da Floresta Estadual de Maués. 

Destas, 574 famílias residem no interior da Unidade de Conservação e, 378, na área do 

entorno. Cabe ressaltar, ainda, que 604 famílias de 22 comunidades do interior e do entorno 

são beneficiadas pelo Programa Bolsa Floresta. 

 

3.2. Comunidades Tradicionais: formas de adaptações e resistências 

O conceito de comunidade refere-se a uma rede de relações sociais e políticas, 

cujas relações estão vinculadas aos conhecimentos tradicionais passados de geração em 

geração, ligados a crenças, costumes religião e experiências de vida. Essas modalidades de 

conhecimento são fundamentais para manter viva a sua identidade sociocultural em cada grupo 
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particular (CHAVES, 2001). A identidade sociocultural das populações ribeirinhas assume um 

papel fundamental na luta pelo acesso a bens e serviços sociais (assistência social, saúde, 

educação, habitação, dentre outros) e pela garantia do direito ao seu território e ao uso e 

manejo sustentável dos recursos naturais disponíveis. Nesse sentido, entende-se que as 

comunidades tradicionais amazônicas, por habitarem a região a várias gerações e 

estabelecerem uma relação de sinergia com a natureza, devem ter direitos sobre seu uso e, por 

conseguinte, devem participar, diretamente, das políticas ambientais. 

Contudo, até a década de 80 as comunidades tradicionais foram alijadas do 

processo de criação das UCs no Brasil. Conforme explicita Quaresma (2003), essas 

comunidades foram excluídas de áreas que habitavam ou cercearam-lhes as atividades que, 

anteriormente, lhes garantiam a reprodução social, impondo-lhes transformações que 

inviabilizaram a continuidade do modo de vida tradicional e provocaram inúmeros embates 

entre seus membros e o Poder Público. 

A política ambiental brasileira, com a criação de UCs, causou um grande impacto 

sobre o modo de vida de comunidades tradicionais, uma vez que se importou o modelo de 

PARNA americanos, nos quais a presença humana era incompatível, o que estabelecia uma 

dicotomia entre áreas protegidas e os seres humanos (DIEGUES, 2001). A inadequação da 

transposição desse modelo para a realidade brasileira fez com que as políticas ambientais 

passassem a ser questionadas, haja vista a existência de um número significativo de moradores 

que desempenhavam um papel importante na conservação dos recursos locais. 

Além disso, a partir da década de 80, as comunidades tradicionais começaram a se 

organizar, politicamente, questionando sua expulsão de áreas que pertenciam aos seus 

antepassados e que forneciam recursos naturais usados como principal fonte de reprodução 

social. Segundo Diegues (2001), essas resistências são fruto da reorganização da sociedade 

civil brasileira por meio dos seguintes elementos: 1) os movimentos sociais; 2) o ressurgimento 

de um sindicalismo rural ativo e, 3) a emergência e proliferação de ONG no âmbito nacional e 

internacional; 4) o reconhecimento em âmbito internacional da importância dessas comunidades 

para a conservação ambiental. 

Um exemplo desse reconhecimento internacional é o documento programático da 

UICN, PNUMA e WWF, no qual “povos indígenas” aparecem no capítulo intitulado “Permitir que 

as comunidades cuidem de seu próprio meio ambiente”. Neste, as comunidades são 

caracterizadas como 
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[...] culturalmente diferentes, com direitos à terra e outros direitos 

baseados no uso e na ocupação histórica. Suas culturas, economias e 

identidades estão inextricavelmente ligadas às suas terras e recursos 

tradicionais. [...] Além disso, os índios transmitem às suas comunidades 

nativas uma percepção deles próprios como uma continuidade inegável 

de seu passado e como uma extensão do mundo da natureza. (UICN, 

PNUMA & WWF, 1991, p. 67). 

Este documento trouxe vários avanços políticos para o reconhecimento das 

comunidades indígenas, uma vez que considerou a cultura indígena como um elemento 

importante para conservação ambiental e participação dessas agentes sociais na tomada de 

decisões. Tal entendimento norteou várias análises e políticas públicas até a década de 90. 

Contudo, até a referida década esse reconhecimento se restringia aos povos indígenas e, 

somente a partir dos anos 2000, essa discussão se ampliou para as comunidades tradicionais 

não-indígenas e ganhou legitimidade no Brasil, a partir do Decreto n. 6040, de 07 de fevereiro 

de 2007, o qual instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais. 

Tendo por base essa assertiva, reafirma-se o entendimento que os ribeirinhos  

contituem comunidades tradicionais, uma vez que o próprio movimento dos ribeirinhos se auto-

reconhece, desta forma, caracterizando um processo de empoderamento, tendo em vista que 

possuem uma relação particular com a natureza, traduzida num corpo de saberes técnicos e 

conhecimentos sobre os ciclos naturais e os ecossistemas locais de que se apropriam. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao tomar por referência os resultados parciais da pesquisa e, ainda, com o reforço de 

outros estudos (CHAVES, 2001; 2008), entende-se que o desenvolvimento com 

sustentabilidade para os povos da região requer a implementação de um conjunto de medidas 

de cunho político-institucional e de caráter prático, que possam possibilitar uma melhor gestão 

das UC`s, tais como: 1) a democratização do acesso aos fóruns de tomada de decisão para 

superação do processo de exclusão à participação a que estão relegadas as comunidades 

ribeirinhas; 2) a criação de alternativas econômicas viáveis e compatíveis com a realidade 

regional; 3) a constituição de políticas públicas integradas que possam promover a distribuição 

equitativa de recursos e renda para combater a pobreza e atender às necessidades humanas 

básicas; 4) o incentivo à participação da população na tarefa de propor e trabalhar na 
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construção de um novo modelo de desenvolvimento. Tendo por base a concepção de Chaves 

(2007), entende-se que o desenvolvimento, ecologicamente viável, só é possível, quando, 

socialmente, justo. No caso das populações tradicionais que vivem na Amazônia, identifica-se a 

necessidade de ampliar os estudos que privilegiem a busca pelo conhecimento do modus 

vivendi desses povos e que as interpretações possam resultar na implementação de políticas 

públicas visando à sustentabilidade socioambiental, respeitando o direito dessas populações de 

permanecerem em seus territórios com autonomia sociocultural e política no âmbito das UC`s. 
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