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RESUMO 

Diversas políticas públicas vêm sendo trabalhadas pelo Estado brasileiro no sentido de 

promover a qualidade de vida às populações tradicionais que habitam as Reservas 

Extrativistas (Resex). No entanto, embora tenhamos avançado nas adaptações dessas 

políticas às realidades e necessidades tão distintas desses grupos, ainda parecemos perpetuar 

a ditadura das necessidades humanas criando e implementando políticas públicas 

homogeneizadoras e urbanocêntricas que se baseiam na busca pelo “desenvolvimento”. 

Como avaliar a pertinência e aprimorar políticas para o atendimento das necessidades das 

pessoas que vivem nas Resex sem oprimir seus sonhos e aspirações? Quais fatores emergem 

como essenciais ao bem estar e qualidade de vida para quem habita esses territórios? Esse 

estudo, teve o objetivo de se aproximar dessas respostas a fim de aprimorar a atuação do 

ICMBio na implementação de políticas públicas mais adequadas a realidade local e cultura 

dessas populações. Utilizou dados sobre 59 Resex e 45 mil famílias que participaram do 

Cadastro e Diagnóstico Socioeconômico realizado pelo ICMBio, entre 2013 e 2016 e, como 

resultados, apresentou dois produtos. No primeiro, disponibiliza os dados trabalhados em 

painéis dinâmicos do Power BI, divididos em temas específicos, com gráficos, tabelas e 

diversas formas de consulta e cruzamentos. No segundo, à luz das propostas do Bem Viver, 

da ecopsicologia, das teorias da dádiva e do cuidado reflete sobre os motivos que levaram 

97% dos entrevistados a responderem gostar de viver nos locais onde vivem. Com base na 

reflexão sobre o não gostar de viver nesses locais, esse estudo traz uma discussão sobre os 

desafios rurais e a falta de oportunidades para os jovens como fatores que limitam a 

qualidade de vida e bem estar dessas populações. As reflexões resultam em conjunto de 

sugestões para o aprimoramento das políticas públicas nesses territórios, tais como: 

fortalecimento e garantia do controle social, nas diversas esferas e escalas; promoção do 

desenvolvimento econômico com base na solidariedade e na autonomia; formação de 

consciência crítica e política nas Resex a partir do resgate histórico e da valorização cultural; 

captação das percepções das populações tradicionais sobre qualidade de vida e bem estar 

por meio de um diagnóstico socioeconômico mais adequado ao contexto de vida nas Resex. 

 

Palavras Chave: Reservas Extrativistas, Populações Tradicionais, qualidade de vida, bem 

estar, bem viver. 

 

 

 

 
 

 

 



ABSTRACT 

Several public policies are being worked on by the Brazilian State in order to promote the 

quality of life for the traditional populations that inhabit the Extractive Reserves (Resex). 

However, although we have made progress in adapting these policies to the realities and 

needs that are so different from these groups, we still seem to perpetuate the dictatorship of 

human needs by creating and implementing homogenizing and urban-centered public 

policies that are based on the search for “development”. How to assess the relevance and 

improve policies to meet the needs of people living in Resex without oppressing their dreams 

and aspirations? What factors emerge as essential to the well-being and quality of life for 

those who inhabit these territories? This study aimed to get closer to these responses in order 

to improve ICMBio's performance in the implementation of public policies that are more 

appropriate to the local reality and culture of these populations. It used data on 59 resex and 

45 thousand families that participated in the Socioeconomic Registration and Diagnosis 

carried out by ICMBio, between 2013 and 2016 and, as a result, presented two products. In 

the first, it makes available the data worked in Power BI, divided into specific themes, with 

graphs, tables and several forms of consultation and crossings. In the second, in the light of 

the proposals of living well, ecopsychologia, theories of gift and care, I reflect on the reasons 

that led 97% of the interviewees to respond that they enjoy living in the places where they 

live. Based on the reflection on the dislike of living in these places, this study discusses rural 

challenges and the lack of opportunities for young people as factors that limit the quality of 

life and well-being of these populations. The reflections result in a set of suggestions for the 

improvement of public policies in these territories, such as: strengthening and guaranteeing 

social control, in different spheres and scales; promoting economic development based on 

solidarity and autonomy; formation of critical and political awareness in Resex from the 

historical rescue and cultural valorization; capturing the perceptions of traditional 

populations about quality of life and well-being through a socioeconomic diagnosis that is 

more appropriate to the context of life in the Resex. 

Keywords: Extractive Reserves, Traditional Populations, quality of life, wellbeing, living 

well. 
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Uso a palavra para compor meus silêncios. 

Não gosto das palavras 

fatigadas de informar. 

Dou mais respeito 

às que vivem de barriga no chão 

tipo água pedra sapo. 

Entendo bem o sotaque das águas 

Dou respeito às coisas desimportantes 

e aos seres desimportantes. 

Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade 

das tartarugas mais que a dos mísseis. 

Tenho em mim um atraso de nascença. 

Eu fui aparelhado 

para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância de ser feliz por isso. 

Meu quintal é maior do que o mundo. 

Sou um apanhador de desperdícios: 

Amo os restos 

como as boas moscas. 

Queria que a minha voz tivesse um formato 

de canto. 

Porque eu não sou da informática: 

eu sou da invencionática. 

Só uso a palavra para compor meus silêncios. 

Manoel de Barros, Apanhador de Desperdícios 
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"Nós não estamos condenados a viver no   mundo que herdamos. O mundo 

é algo que não está pronto. O mundo nós construímos com nossos olhares, 

com nossos conceitos." 

Lama Padma Samten 

 

APRESENTAÇÃO 

Aos leitores e leitoras destas palavras, além do meu sincero agradecimento, faço um convite. 

Certo dia, disseram-me: o mundo que enxergamos lá “fora” nada mais é do que o reflexo do 

mundo que existe “dentro” de nós. Comecei a compreender, a partir dessas palavras, que a 

forma como enxergamos o mundo se alimenta de referências e crenças, muitas vezes 

limitantes, que nos são deixadas como uma herança, ao logo das gerações. Ou seja, nos foi 

ensinado, e muito bem, sobre um modo correto e melhor de enxergar, pensar e sentir o 

mundo, geralmente estabelecido por meio de afirmações e certezas trazidas pela ciência, pela 

tecnologia, pela filosofia ou pela teologia. Fomos convencidos de que o melhor caminho a 

seguir - seja no sentido das pequenas escolhas individuais que fazemos na vida ou em um 

sentido mais amplo, em termos de sociedade - é aquele que obedece a um modelo 

homogêneo, padronizado e "superior" que recebemos de "bom grado" dos nossos 

colonizadores e, nessa perspectiva, o capitalismo e todos os "valores" enraizados nele se 

encaixaram perfeitamente. Contudo, esse caminho, aparentemente “normal” e que colocou 

a natureza como uma “coisa” feita para nos servir, assim como desconsiderou as 

diversidades culturais existentes, é o mesmo caminho que nos levou ao caos ambiental e 

social que vivenciamos hoje. Esse caminho, cuja meta de chegada é o “desenvolvimento”, 

introjetou na nossa forma de pensar e agir no mundo a ideia de que somos separados dos 

outros seres e da natureza, nos fazendo acreditar que a felicidade ou a satisfação com a vida 

perpassa, necessariamente, pelo sucesso individual, profissional, financeiro e material.  

Mas, será que realmente há apenas essa maneira de olhar o mundo? Uma única maneira de 

se relacionar com a natureza ou de se sentir feliz e satisfeito com a própria vida? Ainda, se 

existem outras formas de olhar e agir no mundo, como essas pessoas, que refletem mundos 

alternativos e "contra-hegemônicos" (Santos & Meneses, 2010) vivem e se sentem? O que 

realmente as deixam satisfeitas, mesmo quando as dificuldades, principalmente materiais, se 

instalam como sendo parte de um dia a dia comum? 
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Foram inquietações como essas que me motivaram para a construção do trabalho que 

apresento aqui. Essas perguntas começaram a surgir logo quando ingressei no Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, em 2009, e tive a oportunidade de 

trabalhar em uma Reserva Extrativista - RESEX, no Amazonas (RESEX Rio Ituxi). Foi a 

partir desse lugar que percebi a existência de outros mundos que, até então, eu não 

enxergava. Durante essa experiência, me questionava se aquelas 100 famílias que habitavam 

aquele território isolado estavam ali porque se sentiam bem e felizes em viver daquela forma, 

ou se o motivo seria porque não tiveram outras oportunidades em centros urbanos 

“desenvolvidos”. Vale lembrar que essa RESEX que vos falo, assim como a maioria das 

RESEX que existe na Amazônia, se encontra em uma área remota cujo o acesso é feito de 

barco, por cerca de 3 dias, a partir da cidade mais próxima que se chama Lábrea -AM. Na 

época, essa RESEX, como a maioria das RESEX na Amazônia, não possuía energia elétrica, 

saneamento, água encanada e, tampouco, contava com os serviços de educação e saúde 

“necessários”. Portanto, sem muita dificuldade, era comum pairar em meu pensamento a 

ideia de que aquelas famílias viviam de forma muito precária, o que, a partir do meu olhar 

de mundo, se traduzia em "pobreza". Mas, os anos se passaram e a partir da convivência com 

aquelas pessoas pude me aproximar do real motivo que as mantinha vivendo daquele modo, 

naquele local, por gerações. Tratava-se de algo que, até aquele momento, não fazia parte dos 

meus referenciais e, sequer, conseguia ter um formato ou um nome no meu cenário de mundo 

cartesiano e “encaixotado”. Então, se não fazia parte do meu mundo e eu estava ali para fazer 

a gestão daquele território, junto com aquelas pessoas, eu precisaria olhar para o mundo 

deles a partir dos olhos deles e, assim, me propus. Foi dessa forma que comecei a entender, 

em parte, como tudo funcionava. Percebi que havia ali, sem dúvida, uma proposta de vida 

alternativa cuja perspectiva era de valorização do lugar sagrado no qual viviam. O respeito 

pela floresta e pelos rios que, juntos, significavam o alimento, o remédio, o banho e a água 

para beber, era refletido no modo de vida em comunidade. Pude entender que havia ali um 

mundo contra-hegemônico, construído a partir de um olhar de identidade coletiva, expresso 

nos sentimentos de pertencimento ao território, de solidariedade e reciprocidade entre os 

moradores e de conexão com a natureza. Foi então, a partir dessa percepção, que iniciou-se 

o meu processo de desconstrução do que eu acreditava ser "o caminho para a felicidade 

daquelas pessoas", o caminho para a qualidade de vida, ou para o “desenvolvimento” e o 

“progresso” daquelas comunidades. Foi a partir da aceitação de que existem outros mundos 

diferentes do meu, além do respeito e valorização desses diferentes modos de ver, pensar e 

sentir o mundo, que comecei a trilhar em direção ao entendimento acerca do que 
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verdadeiramente importava para aquelas pessoas em termos de satisfação de suas 

necessidades.  

Os autores Silva et al. (2013) no texto “As vozes da floresta e a ecologia dos Saberes” 

descrevem belamente esse processo de desconstrução que relato aqui e que felizmente 

experimentei. Para eles o nosso desafio civilizatório está em desconstruir a pedra 

fundamental sobre a qual erigimos nossa visão de mundo. Os autores falam da desconstrução 

de um mundo que torna invisível a diversidade de cultura e crenças e que desconsidera as 

múltiplas formas de viver. Consequentemente, falam da possibilidade de construir um novo 

olhar sobre o mundo e da perspectiva de mundos alternativos, cujos protagonistas são 

aqueles que:  

“[...]Paulo Freire chama de “Oprimidos” (FREIRE, 2005) e Boaventura 

de Sousa Santos de pessoas que estão “do outro lado da linha”, 

considerados pela ciência moderna como sub-humanos, servindo apenas 

como objeto para inquirição científica dos que estão “deste lado da linha” 

(SANTOS, 2010); por milhões e bilhões que “gritam caninamente ao céu 

pedindo um pouco de compaixão e misericórdia na forma de pão, de água 

potável, de saúde, de moradia, de reconhecimento e de inclusão na família 

humana” (BOFF, 2011. p.10); por mulheres que andam cada vez mais 

longe à procura de lenha para suas casas, por homens que cavam poços 

cada vez maiores em busca de água, como diz Guha ao contextualizar o 

Ecologismo dos Pobres (GUHA, 1994) Silva et al. (2013)”. 

 

Quatro anos se passaram desde essa rica experiência, quando então tive a oportunidade de 

participar da construção do processo de "Cadastramento e Diagnóstico Socioeconômico das 

famílias que vivem em Unidades de Conservação Federais de Uso Sustentável", como 

analista ambiental da Coordenação de Políticas para Comunidades Tradicionais – ICMBio, 

no ano de 2013. Dentre as mais de 300 questões que compunham o questionário aplicado às 

famílias, três, em especial, brilharam aos meus olhos, pois consegui ver o potencial que havia 

nelas para "acalmar minhas inquietações" e, o melhor, sem ter que nada supor, uma vez que 

as respostas viriam da percepção que cada entrevistado tinha sobre gostar ou não de viver 

ali e quais os motivos que os levavam a tal escolha.  

Assim, os capítulos aqui apresentados estão, direta ou indiretamente, ancorados nessas três 

questões centrais, quais sejam: O (a) Sr (a) gosta de viver nesse local? Se sim, quais os três 

principais motivos? Se não, quais os três principais motivos? Foi a partir das repostas à essas 
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perguntas que tentei me aproximar do mundo dessas pessoas, entendendo suas necessidades, 

assim como seus potenciais, a partir da própria percepção de mundo delas.  

Sinto-me feliz em dizer que o trabalho que apresento aqui traz o resultado de uma pesquisa, 

mas também é fruto da minha experiência profissional e caminhada pessoal ao longo dos 

últimos 11 anos. Ele traz um retrato a respeito da gigantesca riqueza que existe no modo de 

viver e pensar dessas pessoas possibilitando que o nosso olhar, para essas populações 

tradicionais e para as políticas públicas destinadas a elas, seja mais sensível às necessidades 

humanas que ultrapassam questões materiais e objetivas. Por esse motivo, acredito que este 

trabalho poderá contribuir para a construção de um cenário de políticas públicas que se 

aproxime mais da realidade vivida por essas famílias tradicionais, sobretudo a partir da 

valorização de um contexto em que essas pessoas possam ser vistas como protagonistas e 

detentoras de autonomia em relação aos seus próprios projetos de vida.  

Dito isso, retomo o convite feito no início dessa apresentação. Convido-os para ler os 

capítulos que se seguem fazendo o exercício de abertura, da mente e, por que não, do 

coração, para além da obviedade do conhecimento socialmente instituído e herdado por nós. 

E mais, convido para o exercício da empatia, por meio da qual abrimos o olhar para as 

necessidades dessas populações tradicionais a partir da visão de mundo delas e não dos 

nossos próprios referenciais. Boa leitura.



 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, fazer a conservação ambiental e a justiça social caminharem juntas ainda é um 

grande desafio. Mesmo nos dias de hoje, depois de mais de 30 anos das primeiras discussões 

sobre a possibilidade dessa sinergia acontecer por meio, especialmente, do modelo Reserva 

Extrativista, ainda é complexo, em termos de implementação de políticas públicas, fazer 

convergirem os objetivos de conservar o meio ambiente e garantir os direitos sociais, 

sobretudo, das populações tradicionais que habitam essas Unidades de Conservação.  

A ideia de aliar os objetivos – conservação ambiental e justiça social - em um mesmo 

território por meio da criação das Reservas Extrativistas foi, sem dúvida, um avanço na 

concretização da luta dos seringueiros, caboclos e ribeirinhos da Amazônia no sentido da 

satisfação do que consideraram, à época, suas necessidades humanas. No entanto, embora 

tais necessidades estivessem, mais emergencialmente, relacionadas a garantia do território e 

ao acesso aos recursos naturais, outras necessidades compunham esse cenário, como por 

exemplo, ter qualidade de vida nesses locais.  

Representando o Governo Federal, com a incumbência de buscar a sinergia entre os 

objetivos de conservação ambiental e justiça social, com vista à promoção da qualidade de 

vida das populações tradicionais que habitam as Reservas Extrativistas está o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio1. Esse órgão é responsável por 

promover a cogestão2 dessas Unidades de Conservação, fomentando o desenvolvimento 

socioambiental à medida que tenta convergir, através das políticas públicas que implementa, 

os diversos aspectos (ambiental, social, político e econômico) que permeiam esses territórios 

protegidos. No entanto, não é raro encontrarmos experiências mal sucedidas de políticas 

públicas que, mesmo com o propósito de promover a melhoria da qualidade de vida das 

populações tradicionais que habitam as Reservas Extrativistas, não conseguem alcançar esse 

                                                           
1 O ICMBio é uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia 
administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a função de implementar o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as 
unidades de conservação federais, para além das Reservas Extrativistas. 
2 Em termos de gestão, as RESEX devem ser estruturadas com a constituição de um conselho gestor que atua 
como um espaço de deliberação (SNUC, 2000). São nesses espaços, em especial, que as comunidades 
tradicionais exercem parte de seu protagonismo na gestão da unidade, de forma a fazer, junto ao Estado, a 
cogestão desses territórios. Este conceito traz uma série de princípios que se aproximam do campo teórico 
da gestão social (Cançado et al., 2015) em que a participação, o diálogo e o interesse bem compreendido são 
peças fundamentais para a boa governança de um território. 
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objetivo por não terem considerado, seja durante a sua criação ou sua implementação, as 

reais necessidades e heterogeneidade das comunidades locais frente as suas diferentes 

demandas, culturas e modos de vida.  Na verdade, o que observamos - com certa frequência 

– são políticas públicas que, ao considerarem os conceitos de qualidade de vida, 

modernidade e desenvolvimento, herdados da nossa história colonial, acabam perpetuando 

padrões homogêneos de ver o mundo que se refletem na forma de se fazer educação, na 

forma de se prestar serviços de saúde, na valorização do emprego em detrimento do trabalho, 

na desvalorização da vida no campo – visto como um lugar atrasado - e na supervalorização 

dos grandes centros urbanos -  visto como um lugar desenvolvido.  

Logo, ao reconhecer a incompletude e a insuficiência das políticas públicas que, comumente, 

deixam de considerar as especificidades das necessidades humanas, sobretudo das 

populações tradicionais, se faz necessário que o Estado3 assuma o fato de que embora as 

necessidades ou demandas pareçam ser comuns a qualquer agrupamento humano, as formas 

de satisfazer essas necessidades são específicas. Então, parece ser da explicitação do “como” 

cada comunidade ou povo se organiza, como se relaciona, quais práticas sociais utiliza para 

superar determinado problema que o Estado, como provedor de políticas públicas, terá 

condições de promover os espaços e entender a forma de satisfazer adequadamente as 

necessidades de sua população por meio de ações, programas e políticas públicas específicas 

(Max-Neef, et al.,1986).  Nesse caminho, fica clara a importante interface existente entre o 

papel do ICMBio e as políticas públicas implementadas nas Reservas Extrativistas.  A este 

órgão cabe a missão de compreender4 as necessidades humanas que emanam da população 

para o qual trabalha e, dessa forma, repensar o seu papel como articulador e implementador 

de políticas de Estado que, continuadamente, se arroga do direito de distinguir necessidades 

reais e imaginárias, verdadeiras ou falsas, oprimindo aspirações e sonhos, induzindo 

comportamentos urbanos como sendo superiores e melhores e estimulando um tipo de 

desenvolvimento voltado apenas para o crescimento econômico e que desconsidera, 

                                                           
3 Quando nos referimos a busca pela qualidade de vida, estamos considerando políticas públicas para além 
da política ambiental e do SISNAMA. Portanto, o Estado, nesse caso, abrange todos os órgãos e entidades da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal que planejam, criam e implementam políticas 
públicas nesses territórios protegidos.  
4 Max-Neff(2012) evidencia a diferença entre “compreender” e “descrever e explicar”. Para o autor, 

“descrever e explicar” estão relacionados com conhecimento, que é o estofo da ciência, enquanto 
compreender tem a ver com significado, o estofo da iluminação. O resultado dessa confusão é que, segundo 
o mesmo autor, sabemos muito, mas compreendemos muito pouco.  
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portanto, outras dimensões igualmente importantes, como as dimensões ambiental, cultural, 

social, espiritual, dentre outras.  

Ademais, se considerarmos que as políticas públicas que buscam a melhoria da qualidade de 

vida e do bem estar de uma população estão, na verdade, buscando atender as “necessidades” 

de um grupo de pessoas, comunidade ou sociedade, torna-se imprescindível 

compreendermos o significado desse termo que, ainda hoje, apresenta-se pouco preciso e 

pouco consensual, assim como acontece, inclusive, com o conceito de qualidade de vida, 

que considera diversos domínios frente as diferentes dimensões do ser humano5.   

Se por um lado temos os teóricos que estimam ser possível a construção de uma definição 

objetiva e universal das necessidades humanas e colocam como básicas aquelas que 

garantem o alimento, o abrigo e a reprodução, por exemplo. Por outro lado, existem aqueles 

que adotam um ponto de vista relativista, segundo o qual toda tentativa de elaboração de 

uma definição objetiva e universal das necessidades humanas básicas estaria fadada ao 

fracasso, tendo em vista o seu caráter subjetivo e a variação que pode sofrer de uma cultura 

para outra. 

Vale lembrar que “necessidade” não é sinônimo de carência e tampouco de pobreza. Ferreira 

(1989), por exemplo, nos atenta para o fato de que é comum confundirmos necessidades com 

estado de pobreza, carência ou privação que é preciso ultrapassar ou satisfazer. Rocha (2003) 

vai além ao ressaltar que “pobreza” é um fenômeno complexo e, de maneira muito genérica, 

pode-se defini-la como uma situação na qual as necessidades humanas básicas não são 

adequadamente atendidas. Ainda sob a luz dessa perspectiva, Pereira (2011) nos lembra das 

diversas faces da pobreza. A mais lembrada é a da insuficiência de renda ou de consumo, 

que afeta uma pessoa ou uma família. Mas, assim como o conceito de desenvolvimento, a 

pobreza vai além da economia e das finanças. Segundo essa autora, a pobreza também pode 

ser avaliada pela privação de uma vida longa e saudável e pela privação de conhecimento e 

pela falta ou dificuldade de acesso a serviços de saúde, água, esgoto, energia e telefone, à 

informação, a serviços financeiros e a espaços e serviços de lazer e cultura. Na verdade, 

conforme ressalta Pereira (2011), podemos dizer que cada tipo de necessidade humana 

básica não satisfeita corresponde a um tipo de pobreza. Para Rabenhorst (2006), existe 

                                                           
5 A Organização Mundial da Saúde considera seis domínios que objetivam a demostrar as diferentes 
dimensões do ser humano na determinação dos níveis de qualidade de vida de cada indivíduo, quais sejam: 
saúde física, saúde psicológica, nível de independência, relações sociais, meio ambiente e padrão espiritual.  
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pobreza de subsistência, mas também pobreza de proteção, pobreza de afeto, pobreza de 

entendimento etc., cada uma delas gerando patologias específicas. Pobreza é, sobretudo, não 

conseguir alçar-se à condição de sujeito capaz de comandar seu próprio destino (Demo, 

2003). Em outros termos, pobreza é não ter, mas é também não ser ou estar impedido de ser, 

como bem procurou mostrar Sen (1999) em seu livro Desenvolvimento como Liberdade. 

Para Max-Neef (2012), novas necessidades surgem numa sociedade, à medida em que 

surgem novas condições sociais. Dessa maneira, considerando que as condições sociais estão 

em constante mutação, as necessidades humanas também acompanham essa mutação.  No 

entanto, para esse autor, as novas relações de produção e sua natureza incidem nas condições 

de mudança, fazendo-se pensar em novas necessidades, quando, na realidade, se trata de 

novos meios necessários para a reprodução do modelo econômico. Persistem, portanto, as 

necessidades de sempre, mas se estabelecem novos cenários nos quais é preciso, de muitas 

diferentes maneiras, buscar a satisfação das necessidades humanas (Max-Neef,1993). 

Já para Heller (1985), a estrutura das necessidades do mundo ocidental moderno difere 

especificamente da estrutura das necessidades em sociedades pré-capitalistas. Essa filósofa 

revela que o modelador principal das nossas necessidades, capaz de organiza-las num 

sistema, é o conjunto dos valores que permeiam a cultura, a tradição e os costumes. A 

modernidade capitalista, diz Heller, se caracteriza por valores ou sistemas valorativos 

advindos do desenvolvimento de três tendências simultâneas, que acabam conflitando entre 

si:  a industrialização, a capitalização e democratização. Por elas, nossas expectativas e 

anseios de liberdade, progresso econômico, bem-estar social, alívio de sofrimento, justiça 

social, liberação do trabalho forçado, desenvolvimento das individualidades etc. parecem 

próximas da verdade.  

Nas linhas abaixo, o leitor irá se deparar com uma dissertação que tem como intenção olhar 

para as necessidades humanas que emanam das populações tradicionais que habitam as 

Reservas Extrativistas Federais. O objetivo é encontrar novos trilhos e refletir sobre os 

caminhos já percorridos, no sentido de se (re)pensar as políticas públicas oferecidas nas 

Resex, a partir da percepção que as famílias tradicionais trouxeram sobre suas próprias 

necessidades quando responderam ao questionário de Cadastramento e Diagnóstico 

Socioeconômico realizado pelo ICMBio, nos anos de 2013 a 2016.  O desafio é fazer a 

convergência entre as políticas públicas articuladas pelo ICMBio e a promoção da qualidade 

de vida e bem estar das pessoas que vivem nas Resex, sem, contudo, perpetuar um possível 
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desencontro entre essas políticas públicas e o respeito às diferentes formas de ver, sentir e 

pensar o mundo dessas populações.  

Nesse sentido, as linhas que seguem estão baseadas nas respostas dos beneficiários de 

Reservas Extrativistas a um amplo questionário sobre acesso às políticas públicas nesses 

territórios protegidos e por reflexões a partir da literatura e da experiência da autora. Ainda, 

estão fundadas em um contexto que extrapola a visão meramente ecológica, uma vez que 

traz à tona a necessidade de um outro saber, o saber ambiental construído a partir de uma 

nova percepção das relações entre processos naturais, tecnológicos e sociais (Leff, 2011)6. 

Além disso, se amparam na teoria da complexidade de Morin (1996) ao assumirem que, sem 

essa perspectiva, dificilmente entenderíamos a multidimensão dos conhecimentos que tecem 

os temas desenvolvidos nessa dissertação.  

Os desafios para a atuação da COPCT 

A Coordenação de Articulação de Políticas Públicas para Comunidades Tradicionais – 

COPCT é o lócus, no ICMBio, que reúne as demandas e articula políticas públicas que visam 

o bem estar e a qualidade de vida das populações tradicionais que habitam as Reservas 

Extrativistas, as Florestas Nacionais e as Reservas de Desenvolvimento Sustentável, 

Federais. No entanto, para se fazer cumprir esse papel de articular políticas públicas para 

esses grupos é essencial que essa Coordenação se baseie em conhecimento prévio acerca do 

público para o qual trabalha, suas especificidades e necessidades e, é justamente esse o ponto 

que, até pouco tempo, se apresentava como um gargalo.  

A carência de informações acerca dessas populações tradicionais em geral, inclusive 

daquelas que habitam as Unidades de Conservação, já é reconhecida pelos órgãos que 

trabalham com elas como um dos grandes desafios no sentido de se alcançar melhores 

resultados em termos de atendimento de suas demandas específicas. Tal realidade fortalece 

ainda mais o cenário de invisibilidade dessas populações na busca por direitos sociais e por 

políticas públicas que se aproximem das reais necessidades humanas individuais ou coletivas 

dos grupos a que pertencem. Como exemplo, podemos destacar as atividades produtivas 

                                                           

6 Esta nova epistemologia, nomeada por Enrique Leff como Racionalidade Ambiental, está centrada no 

diálogo de saberes e na construção de um novo tipo de saber que integra o conhecimento interdisciplinar 
para explicar o comportamento de sistemas socioambientais complexos, que extrapolam as ciências 
ambientais, abrindo espaço para valores éticos, dos conhecimentos práticos e dos saberes tradicionais.   
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dessas populações que não estão inseridas nos Censos Agropecuários7 realizados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Embora já tenha havido várias 

articulações para essa inclusão, não conseguimos observar, com clareza, no resultado do 

último Censo (2017), as informações sobre o que esses grupos representam, por exemplo, 

em termos produtivos para o nosso país e, tampouco, conseguimos perceber, nesse mesmo 

Censo, a diversidade e a riqueza do que é produzido por essas populações tradicionais em 

termos de autoconsumo.8  

Além do mais, essa carência de informações não diz respeito apenas ao que essas populações 

produzem. Ela vai desde a localização dessas pessoas e comunidades no território nacional, 

à quantidade de pessoas que se identificam como população tradicional nos diversos grupos 

culturais, às suas formas de vida, o que consomem, quais políticas e serviços públicos 

acessam, entre outras informações que possibilitam um direcionamento sobre como o Estado 

pode melhor promover as condições necessárias a fim de promover qualidade de vida e bem 

estar para essas famílias tradicionais. Não havendo informações acerca do público para o 

qual a política pública é direcionada, dificilmente o Estado conseguirá criar e implementar 

políticas condizentes com as especificidades de cada população. Nesse sentido, na tentativa 

de suprir tais lacunas tende a replicar políticas públicas que seguem um padrão e que, 

geralmente, estão baseadas em um contexto urbano.  

Essa carência de informações, durante muitos anos, dificultou o trabalho a ser realizado pela 

COPCT junto às populações tradicionais que habitam as Unidades de Conservação de Uso 

                                                           
7 Investiga informações sobre os estabelecimentos agropecuários e as atividades agropecuárias neles 

desenvolvidas, abrangendo características do produtor e do estabelecimento, economia e emprego no meio 

rural, pecuária, lavoura e agroindústria. Tem como unidade de coleta toda unidade de produção dedicada, total 

ou parcialmente, a atividades agropecuárias, florestais ou aquícolas, subordinada a uma única administração 

(produtor ou administrador), independentemente de seu tamanho, de sua forma jurídica ou de sua localização, 

com o objetivo de produção para subsistência ou para venda (IBGE, 2020). 

 
8 Segundo Teixeira et al. (2018), as Resex possuem uma pauta produtiva bem mais complexa e robusta do que 

mostram os levantamentos oficiais de produção agrícola, animal e extrativista nos municípios onde estão 

localizadas. Na maioria das vezes, essa produção permanece invisível à luz das estatísticas oficiais, em especial 

a extrativista. Esse fato é resultado da metodologia de mensuração da produção de origem vegetal e animal 

(quantidade produzida e valor da produção) utilizada pelo IBGE. A forma como é calculado o volume de 

produtos da agricultura, do extrativismo e da criação animal, por exemplo, leva em consideração apenas as 

transações oficiais, ou seja, aquelas que são realizadas no mercado formal. Nesse contexto, as operações de 

troca, venda e doação, além do que se produz para consumo familiar, comuns à realidade rural, e que não 

ocorrem nesse modelo formal, não são contabilizadas pelas estatísticas oficiais, e, em geral, sequer são 

mensuradas pelos próprios produtores. Essa realidade provoca a invisibilidade dessa produção, que se traduz 

na ausência de políticas claras de fortalecimento dessas atividades que representam o modo de vida dessas 

populações. 
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Sustentável Federais. Contudo, a partir de 2013, essa lacuna começou a ser preenchida9. As 

informações sobre as pessoas que habitam as Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

(Resex, Flona E RDS) começaram a ser coletadas, pelo ICMBio, em parceria com a 

Universidade Federal de Viçosa, por meio da ação de Cadastramento e Diagnóstico 

Socioeconômico, nos anos de 2013 a 201610. No entanto, apesar da relevância dessa ação 

para o conhecimento e reconhecimento desses grupos, outros desafios se estabeleceram com 

relação ao acesso às informações. Ainda nos dias de hoje, passados cerca de seis anos após 

o ápice da ação (2014), os dados não estão, por motivos administrativos e orçamentários do 

órgão, organizados e sistematizados de uma forma que permita o fácil gerenciamento e sua 

atualização e, muito menos, sua apresentação de maneira acessível para a sociedade em geral 

e mesmo para os gestores das Unidades de Conservação.  

Esses dados estão, ainda hoje, organizados em planilhas eletrônicas11 que concentram 

informações de cerca de sessenta mil famílias cadastradas nas 79 Resex, Flonas e RDS que 

participaram da referida ação. Considerando que o formulário utilizado para essa ação 

continha mais de trezentas questões e tendo em vista o número elevado de famílias que 

responderam ao formulário, já se pode imaginar a complexidade que é fazer a gestão desses 

dados sem haver um sistema adequado. A forma com que os dados estão organizados, muitos 

ainda sem padronização, tem sido o grande gargalo nas ações de articulação de políticas 

públicas pela COPCT, tendo em vista a dificuldade de análise e compartilhamento adequado 

e considerando o risco de gerar diversos erros de interpretação.  

Portanto, ter esses dados organizados em uma ferramenta que permitisse o seu manuseio, de 

forma dinâmica e agrupada, foi durante muitos anos um dos objetivos da COPCT e 

culminou, inclusive, na construção do SISFAMÍLIAS12 - sistema de gestão dessas 

                                                           

9 Antes de 2013, ou seja, antes da realização da ação de Cadastramento e Diagnóstico Socioeconômico o que 

se tinha eram informações pontuais, coletadas pelos gestores das Unidades, mas que não se comunicavam entre 

si e que, muitas vezes, a própria Coordenação responsável pela articulação das políticas públicas não tinha 

conhecimento e acesso.   

 
10 O grande esforço de cadastramento das famílias foi feito durante o período de 2013 a 2016 a partir do Termo 

de Cooperação com a UFV. No entanto, após 2016, quando a parceria técnica com a UFV já não estava mais 

vigente, algumas UC atualizaram seus cadastros e novas UC realizaram o cadastro de famílias.  
11 Planilhas Excel contendo cerca de sessenta mil linhas e mais de trezentas colunas, sendo uma linha para cada 

família entrevistada e uma coluna para cada pergunta do formulário. Apesar das respostas estarem codificadas, 

grande parte não está padronizada, principalmente aquelas questões que o entrevistado poderia escolher a opção 

“outros” e a partir dessa opção, escrever suas respostas.   
12 Em Agosto de 2020 foi aprovado o orçamento para a construção do Sisfamílias, versão 2, pelo ICMBio.  
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informações.  Ocorre que a primeira versão desse sistema não alcançou as expectativas 

esperadas e sequer foi adotado como instrumento de gestão desses dados ao passo que a 

COPCT continuou utilizando as planilhas em Excel na articulação de políticas, com todas as 

suas limitações e dificuldades.  

Objetivos 

O presente estudo se propõe a organizar as informações oriundas do Cadastro e Diagnóstico 

Socioeconômico das famílias tradicionais realizado pelo ICMBio, assim como identificar e 

discutir os fatores que emergem como mais relevantes para o bem estar das populações 

tradicionais que habitam as Reservas Extrativistas Federais, afim de aprimorar o trabalho do 

ICMBio na implementação de ações voltadas à melhoria das condições de vida dessas 

populações em diálogo com a sustentabilidade ambiental e valorização cultural.  

Dois produtos serão apresentados para fins de cumprimento dos quesitos/exigências do 

Mestrado Profissional, quais sejam:  

a) Informações do Cadastro e Diagnóstico Socioeconômico das famílias que habitam as 

Reservas Extrativistas organizados em Software de business inteligence (BI). 

b) Ensaios que identificam e discutem os fatores que emergem como mais relevantes para o 

bem estar das populações tradicionais que habitam as Reservas Extrativistas Federais. 

Organização da Dissertação 

Essa dissertação está organizada da seguinte forma: Introdução, Referencial Teórico, 

Resultados e Discussão, Conclusão e Recomendações e anexos. 

 O Referencial Teórico se apresenta dividido em 4 seções, quais sejam:  

A primeira seção será introduzida a partir da Teoria da Complexidade de Morin 

(1995) que aponta conhecimentos científicos e não científicos, a interligação entre 

eles e a não fragmentação desses conhecimentos como essenciais para o 

entendimento a respeito dos conceitos e teorias que serão abordados em todo o estudo 

proposto. Logo após, apresentaremos as questões teóricas e os conceitos que 

permeiam os temas: desenvolvimento e necessidades humanas.  

Na segunda seção adentraremos a discussão acerca do discurso contra hegemônico 

que surgiu nos anos 90 e que, no tema de áreas protegidas, culminou na criação das 

Reservas Extrativistas. Mostraremos que, de um projeto local, pensado para resolver 
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um problema fundiário dos extrativistas do Acre, nasceu uma categoria de Unidade 

de Conservação que, ao longo dos anos, foi se ampliando para outras regiões e 

biomas do território nacional. Mostraremos que os pleitos por território e pela própria 

sobrevivência, por meio do acesso aos recursos naturais, parecem ter sido, ao menos 

em parte, atendidos pela criação das Reservas Extrativistas. No entanto, refletiremos 

sobre o que também estava sendo almejado pelas populações tradicionais que 

reivindicaram a criação dessas Unidades e que vão ao encontro de ações e políticas 

públicas em que o Estado tem o papel de ser o provedor.   

Na terceira seção, faremos um mergulho nos diferentes conceitos de populações 

tradicionais e o avanço no reconhecimento do valor das populações tradicionais para 

a conservação dos ambientes naturais nas diversas convenções mundiais e na 

legislação brasileira. 

Na quarta seção abordaremos algumas políticas públicas que significaram avanços, 

bem como retrocessos, na visibilidade e valorização das populações tradicionais que 

habitam esses territórios.  

 Nos Resultados e Discussão serão apresentados e discutidos dois produtos. O 

Produto 1 se refere a organização dos dados coletados no Cadastramento e 

Diagnóstico Socioeconômico em plataforma amigável – Business Intelicence a fim 

de permitir a visualização das informações sobre as famílias que habitam as Reservas 

Extrativistas em forma de painéis com gráficos dinâmicos, interativos e acessíveis. 

O Produto 2 se refere aos resultados obtidos nas análises das respostas às perguntas 

pré-selecionadas do formulário de Cadastramento e Diagnóstico Socioeconômico. O 

eixo central para a escolha das perguntas foi o gostar ou não gostar de viver nas 

Reservas Extrativistas e os motivos pelos quais os entrevistados disseram estar 

satisfeitos ou insatisfeitos em viver nesses locais. A partir desses motivos, outras 

análises foram feitas incorporando mais questões do formulário e de outros trabalhos 

que se relacionavam com o tema. A apresentação dos resultados do Produto 2 foi 

feita de modo dialogado, conversando com a experiência da autora e a literatura, se 

aproximando do formato de ensaios.  

 As Considerações Finais buscam caminhar no sentido da compreensão sobre o que 

de fato emerge como relevante para a qualidade de vida e o bem estar das populações 

tradicionais que vivem nas Reservas Extrativistas. Apresentaremos, ao final, alguns 

pontos que podem ser úteis na construção de processos que visam discutir formas 

individuais ou coletivas de identificação das necessidades próprias das famílias 
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tradicionais que habitam as Reservas Extrativistas. Os pontos aqui apresentados 

também poderão ser utilizados como subsídios para se pensar em diretrizes que 

visam o aprimoramento do trabalho do ICMBio, em especial da COPCT, como 

articuladora de políticas públicas para a promoção da qualidade de vida dessas 

populações.  

 Como anexos, apresentaremos tabela com o número de questionários aplicados por 

Reserva Extrativista (valor da amostra) para cada questão central desse estudo, assim 

como a proporção dessa amostra em relação ao número total de famílias que habitam 

esses locais (Anexo 1) e Quadro com questões selecionadas para compor o Power BI 

(Anexo 2). 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

SEÇÃO 1 

A complexidade dos termos desenvolvimento e necessidades  

Conceituar os termos ‘desenvolvimento’ e ‘necessidade’ pode ser uma tarefa complexa, 

tendo em vista serem dois grandes objetivos pelos quais estão convergindo os esforços de 

toda humanidade. Porém, assim como em diversos outros temas, o problema das diferentes 

interpretações dessas palavras parece vir da existência de interesses diversos, da ocorrência 

de campos de conhecimento não comunicantes, de fragmentos separados com zonas de 

desconhecimentos (Assis, 2006).  

Sobre o problema da complexidade na ciência, Morin (1996) comenta que por trás das teorias 

há interesses e atitudes vinculados a questões psicológicas de curiosidade, de perplexidade, 

de questionamento do real e o uso da imaginação. Esse autor argumenta que a cientificidade 

é a parte emersa de um iceberg profundo de não-cientificidade. Assim, a descoberta de que 

a ciência não é totalmente científica, objetiva e concreta é, para esse autor, uma grande 

descoberta científica que a maior parte dos cientistas ainda não percebeu.  

Para Deléage (2000) apud Assis (2006), a questão inicial que se apresenta para uma 

abordagem complexa é a investigação sobre os significados das palavras. O conteúdo 

semântico de um signo linguístico ou a sua concepção não está separado da racionalidade de 

quem o interpreta, segundo essa autora. Portanto, diferentes concepções sobre 

desenvolvimento e necessidades demonstram que uma mesma expressão linguística pode 

receber interpretações diferenciadas amparadas em diferentes racionalidades. Das diferentes 

interpretações sobre o significado de desenvolvimento e necessidades abrem-se espaços para 

tentativas de analisar, descrever e procurar ampliar o entendimento a partir de elementos de 

ordem subjetiva.  

Assis (2006) ressalta em sua tese que reduzir as investigações sobre necessidades humanas 

apenas a dados estatísticos sobre aquisição de bens materiais ou resultados objetivos podem 

atender ao primado da ciência vista como descritora de um processo social único e universal, 

mas não atendem à complexidade das inter-relações dos elementos que formam as 

necessidades e o sentido de bem-estar. As noções ampliadas de necessidades, incluindo as 

de ordem espiritual no sentido de evolução da condição humana são, para essa autora, 
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evitadas em análises econômicas por serem associadas a valores subjetivos. Portanto, 

somente a abordagem desses temas a partir de um pensamento complexo - onde a ciência é 

formada pelas suas teorias subjetivas-objetivas e não por seus modelos matemáticos - pode 

responder aos desafios da complexidade da condição humana.  

Diante do exposto, fica clara a intenção de trazer a teoria da complexidade para a 

contextualização desse estudo tendo em vista o seu caráter auxiliar no sentido do 

conhecimento multidimensional e não fragmentado da ciência. A complexidade dos termos 

que serão abordados aqui ultrapassa o conhecimento científico e concreto de qualquer 

disciplina, vista de forma separada. Dessa forma, no momento em que optamos por olhar 

para a complexidade dos conceitos aqui estudados como um desafio, a teoria da 

complexidade nos serve como motivação para pensarmos nas possíveis articulações entre 

conhecimentos diversos, aceitando, inclusive, a impossibilidade de aprofundarmos em todos 

os fenômenos estudados, assim como bem nos fala Morin (1995), em seu princípio da 

incompletude e da incerteza.  

Se tentamos pensar no fato de que somos seres ao mesmo tempo físicos, 

biológicos, sociais, culturais, psíquicos e espirituais, é evidente que a 
complexidade é aquilo que tenta conceber as articulações, a identidade e a 

diferença de todos os aspectos, enquanto o pensamento simplificante separa 

esses diferentes aspectos, ou unifica-os por uma redução mutilante. 

Portanto, nesse sentido, é evidente que a ambição da complexidade é prestar 

contas das articulações despedaçadas pelos cortes entre disciplinas, entre 

categorias cognitivas e entre tipos de conhecimento. De fato, a aspiração à 

complexidade tende para o conhecimento multidimensional. Ela não quer 

dar todas as informações sobre um fenômeno estudado, mas respeitar suas 

diversas dimensões... este é um princípio de incompletude e de incerteza. 

(Morin, 1995). 

Nos próximos tópicos dessa seção, abordaremos os temas necessidades e desenvolvimento. 

No entanto, embora seja um estudo voltado para a compreensão das necessidades humanas 

das populações tradicionais que habitam as Reservas Extrativistas a fim de que esses grupos 

alcancem melhoria nas condições de vida e no seu bem-estar em um mundo sempre 

cambiante e com novos desafios, ressaltamos que tratam-se apenas de ensaios que buscam 

maior compreensão das necessidades e dos fatores que emergem como essenciais para o 

bem-estar dessas populações. Portanto, não se trata de desvendar todo o iceberg profundo 

de não-cientificidade e de incertezas que possam se apresentar diante do desafio de se propor 

um desenvolvimento mais social e humano para as pessoas que vivem nas Resex, e sim de 

trazer alguns entendimentos que ajudam na interpretação dos seus contextos de vida a fim 
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de utilizar essas percepções como ferramenta na melhoria das articulações de políticas 

públicas para esses grupos. 

Os fios que tecem as necessidades humanas 

Diversos estudiosos tentam definir, por meio de um vasto conjunto de perspectivas teóricas, 

quais seriam as necessidades humanas básicas, mínimas, essenciais, intermediárias e tantas 

outras nomenclaturas que as classificam. De fato, ainda há pouco consenso em relação a 

isso, mas em um aspecto essas tentativas parecem convergir: todas buscam encontrar o ponto 

em que as necessidades humanas alcançam a qualidade de vida e o bem estar. 

As questões que permeiam as reflexões que têm sido produzidas sobre o tema das 

necessidades humanas referem-se: a) à discussão em torno da origem biofísica e cultural das 

necessidades humanas; b) ao sentido material ou imaterial que as integram; c) à possibilidade 

de classificação das necessidades e ao debate produzido ao redor do seu caráter universal 

absoluto ou culturalmente relativo; d) à consideração das dimensões objetivas e subjetivas 

que se formam e respaldo às necessidades escolhidas; e) à condição vivida ou socialmente 

evidente em que se mantém as necessidades, e; f) às formas de operacionalizar sua análise, 

provisão e satisfação (Pereira, 2011). 

Nas linhas que seguem, ainda que haja importantes autores que tratam desse assunto, devido 

a sua complexidade e falta de consenso, optamos por trazer apenas algumas pinceladas a 

respeito das contribuições que Karl Marx, Agnes Heller e Max-Neff trouxeram para o tema 

em tela: “Necessidades Humanas”.  

As Necessidades Humanas a partir de Marx e Heller – uma breve pincelada 

A abordagem das necessidades humanas é construída a partir de Marx, da seguinte maneira: 

o trabalhador vende ao capitalista sua força de trabalho; sua força de trabalho gera um 

produto de trabalho chamado de mercadoria e essa mercadoria, expressa na forma de valor, 

estaria apta a satisfazer as necessidades humanas, sejam elas de qualquer natureza. Assim, 

na perspectiva de Marx, as necessidades humanas ou os limites dela são determinados pelo 

lugar ocupado dentro da divisão do trabalho (Heller, 1978).  

Segundo Carone (1992), Marx talvez tenha sido o primeiro filósofo a perceber a 

instrumentalização das necessidades humanas na sua forma manipulativa: a heteronomia dos 

desejos e dos interesses representa a degradação da necessidade humana convertida em meio. 
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Fetichizada pela alienação econômica, ela se converte em aparência com o próprio mundo 

aparencial e encantatório das mercadorias.  

A ideia do poder de encantamento das mercadorias como sendo parte de uma necessidade 

“falsa” também é discutida por Marcuse quando se refere a um tipo de manipulação sutil, 

via propaganda ou anúncios comerciais, que funcionam como controles sociais não-

aversivos, que não geram reações ou contra controles do sujeito-alvo: 

A maioria das necessidades comuns de descansar, distrair-se, comportar-se 

e consumir de acordo com os anúncios comerciais, amar e odiar o que os 

outros amam e odeiam, pertence a essa categoria de falsas necessidades. 

Tais necessidades têm um conteúdo e uma função social determinados por 

forças externas sobre as quais o indivíduo não tem controle algum: 0 

desenvolvimento e a satisfação dessas necessidades são heterônomos. 

(Marcuse, 1979, p. 26) 

Heller (1980), ao interpretar a classificação das necessidades humanas em verdadeiras e 

falsas aponta para uma questão: essa classificação padece de uma deficiência teórica, pois 

coloca o sujeito que julga (o teórico) fora do mundo a ser julgado, na posição de “um Deus 

julgando o sistema de necessidades de uma sociedade”.  Além disso, para essa filósofa, há 

um perigo prático nessa distinção [necessidades verdadeiras/falsas], se aquele que julga não 

é um teórico, mas um conjunto de instituições sociais que se arroga o direito de distinguir 

necessidades reais de imaginárias. A ditadura sobre as necessidades humanas ganha, com 

isso, uma boa justificativa para oprimir aspirações ou para não produzir os objetos que 

satisfaçam as necessidades consideradas falsas e, nessa perspectiva, a guilhotina do Estado 

aplicada contra a multiplicidade e diferenciação das necessidades humanas pode ser tão 

negativa quanto à crescente instrumentalização dos carecimentos promovida pelo capital em 

expansão. Esse tipo de julgamento que desconsidera a multiplicidade das necessidades 

humanas, seria para Heller, o que Lukács denominou de "manipulação brutal"13 (Lukács 

apud Carone, 1992).  

Para Mafra (2010), na concepção helleriana, a necessidade é uma categoria presente em toda 

sociedade, de todas as épocas. Isto porque, sendo diferentes umas das outras, as pessoas, em 

qualquer contexto, têm suas demandas individuais. É, portanto, na vida cotidiana que 

                                                           
13 No complexo seio das intensas transformações econômico-sociais por que passou o mundo capitalista do 

último século, Manipulação Brutal para Lukács seria mais uma forma de alienação que surge das manipulações 

econômicas, sociais, políticas que acorrentam o homem à sua particularidade e, portanto ao seu estado alienado 

e, ao mesmo tempo, impede o surgimento das potencialidades que tendem à construção do para-si da 

generidade humana (Maranhão, 2013).  
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aparecem as necessidades. Tais necessidades podem ser definidas por desejos (quando 

individuais) e carências (necessidades sociopolíticas). Os desejos manifestam nossa relação 

psicológico-emocional e subjetiva com as necessidades; já as carências referem-se ao tipo 

de necessidade coletiva que a sociedade atribui aos seus representantes (esfera política).  

As necessidades humanas segundo Max-Neef 

Max-Neef (2012) desenvolveu, com a contribuição de Antônio Elizalde e Martin 

Hopenhayn, a obra denominada “Desenvolvimento à Escala Humana”14 cuja compreensão 

das necessidades do ser humano não são vistas apenas como carência, mas também como 

potencial. Nessa proposta, a necessidade de participar, por exemplo, deixa de ser uma 

carência e passa a ser um potencial para a participação, assim como a necessidade de afeto 

passa a ser um potencial para o afeto.  

Esse autor chileno estabeleceu como postulado que as necessidades fundamentais são finitas, 

poucas e classificáveis. Para ele, as necessidades humanas são, em todos os tempos e em 

todas as culturas, idênticas e estão relacionadas à evolução humana. O que muda são os 

modos empregados na sua forma de satisfação e os recursos utilizados com esse fim, por 

cada cultura. Dessa maneira, para Max-Neef (2012), são os satisfatores, ou seja, as formas 

individuais ou coletivas de Ser, Ter, Fazer e Estar, que visam a realização das necessidades. 

Segundo esse autor, os satisfatores podem incluir formas de organização, estrutura política, 

práticas sociais, condições subjetivas, valores e normas, espaços, contextos, modos, 

comportamentos e atitudes e, nessa perspectiva, os bens econômicos, ou seja, os objetos ou 

artefatos, seriam apenas os “meios” pelos quais os indivíduos farão os satisfatores serem 

capazes de responder às suas necessidades.  

Na proposta de Max-Neff (2012), as necessidades podem ser divididas em duas categorias: 

as do tipo axiológico e as do tipo existencial que, metodologicamente, se cruzam em uma 

matriz. Contudo, conforme ressalta o autor, essa matriz não é normativa, também não é 

conclusiva e, tampouco, esgota a quantidade de possíveis satisfatores. Simplesmente dá 

exemplos de tipos possíveis de satisfatores que, se preenchida por indivíduos ou grupos de 

culturas diversas e em diferentes momentos históricos, pode variar consideravelmente. 

                                                           
14 Desde a primeira publicação, em 1986, da versão em espanhol do Desenvolvimento à Escala Humana, 

acumulou-se uma considerável experiência sobre a utilização da Matriz das Necessidades Humanas e 

Satisfatores com propósitos analíticos, em vários grupos e em diversos países. A metodologia desenvolvida até 

hoje mostrou que ela permite a obtenção de um “insight” profundo sobre os problemas-chave que impedem a 

realização das necessidades humanas fundamentais na sociedade, comunidade ou instituição que estiver sendo 

estudada.  
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Pertencem a categoria das “necessidades axiológicas” proposta por Max-Neef (2012): 

subsistência, proteção, afeto, entendimento, participação, ócio, criação, identidade e 

liberdade. Na categoria das “necessidades existenciais” estão presentes as necessidades de 

ser, estar, fazer e ter15. No cruzamento entre linhas e colunas estão os satisfatores, ou seja, a 

forma de se atender às necessidades, conforme mostra a tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1: Matriz de necessidades humanas de Max-Neff (2012). 

Necessidades         Ser           Ter        Fazer         Estar 

 

Subsistência 

1- Saúde 

física, saúde 

mental, 

equilíbrio, 

senso de 

humor. 

2 -Alimentos, 

refúgio, 

trabalho. 

3 - Alimentar, 

procriar, 

descansar, 

trabalhar. 

4-Natureza, 

quadro 

social. 

 

    Proteção 

5-

Assistência, 

adaptabilida

de, 

autonomia, 

equilíbrio, 

solidariedad

e. 

 

6- Seguridade 

social, família 

trabalho, 

direitos. 

 

7- Cooperar, 

prevenir, 

planificar, 

tratar da cura. 

 

8- Espaço vivo, 

ambiente 

social, 

habitação. 

 

     Afeto 

9 - 

Autoestima, 

paixão, humor, 

tolerância, 

solidariedade, 

respeito. 

10 – Amigos, 

relações 

familiares, 

relações com a 

natureza. 

11 – Amar, 

carinho, cuidar, 

expressar 

emoções, 

compartilhar. 

12- Vida 

privada, casa, 

espaços de 

convivência. 

 

Entendimento 

13 – Consciência 
crítica, saber, 
capacidade de 
resposta, 
curiosidade. 

14 – Literatura, 
professores, 
métodos, políticas, 
informação. 

15- Investigar, 
estudar, educar 
experimentar, 
analisar, meditar. 

16- Escolas, 
universidades, 
grupos, 
comunidades, 
famílias. 

 

Participação 

17- Dedicação 

adaptabilidade, 

responsabilida

18- Direitos, 

responsabilid

ade, 

19- Afiliar-se, 

cooperar, 

sugerir, opinar 

20 - Relações 

participativas, 

partidos, 

                                                           
15 A coluna Ser registra atributos pessoais ou coletivos que são expressos por substantivos. A coluna Ter 

registra instituições, normas, mecanismos, ferramentas (não no sentido material), leis etc que podem ser 

expressas por uma ou mais palavras. A coluna Fazer registra ações pessoais ou coletivas que podem ser 

expressas por uma ou mais palavras/verbos. A coluna Estar registra locais e meios, como tempo e espaço.  
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de, escolha, 

decisão. 

privilégios, 

trabalho. 

discordar, 

compartilhar. 

associações, 

igrejas, 

comunidades. 

 

Criação 

21 – Intuição 

imaginação, 

criatividade, 

coragem, 

independência, 

curiosidade. 

22-

Habilidades, 

ofício, método, 

trabalho. 

23- Trabalhar, 

inventar, 

construir, 

desenhar, 

compor, 

interpretar. 

24- Grupo 

cultural, 

seminários, 

espaços para a 

expressão. 

 

Ociosidade 

25- Curiosidade, 
senso de humor, 
imaginação, 
ousadia, 
tranquilidade. 

26 – Jogos, 

shows, clubes, 

festas, paz de 

espírito. 

27- Abstrair, 
sonhar, fantasiar, 
divertir, jogar, 
relaxar. 

28- Privacidade, 
espaços de 
convivência, 
recreação. 

 

 Identidade 

 

 

 

29- Sentimento 
de pertencer, 
diferenciação, 
autoestima, 
afirmação. 

30- Símbolos, 

linguagem, 

hábitos, grupos 

de referência, 

valores. 

31- 

Realização, 

comprometime

nto, integração, 

autoconhecime

nto. 

32- Vida cotidiana, 
pertencimento, 
amadurecimento. 

 

 Liberdade 

33 –Autonomia, 

autoestima, 

determinação, 

afirmação, 

rebeldia, 

ousadia. 

34- Igualdade de 

direitos. 

35 – Discordar, 

escolher, ser 

diferente, 

riscos, 

comprometer. 

36- Plasticidade, 
espaço- tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

O desenvolvimento como uma forma de ver e pensar o mundo 

O histórico da sociedade atual é marcado por intensas mudanças que refletem o estilo de 

vida e de relações entre as pessoas.  Dessa dinâmica surgem as necessidades humanas que 

orientam sobremaneira o tipo de “desenvolvimento” considerado ideal para uma sociedade. 

O “desenvolvimento” que conhecemos hoje, ainda entrelaçado ao conceito de crescimento 

econômico, pode ser caracterizado como um reflexo do estilo de vida que surge a partir da 

concepção de um sistema capitalista baseado na lei de oferta e procura, na competição do 

mercado, no lucro, na acumulação de capital, no consumismo e na mercantilização de todos 

os aspectos da vida social. Esse modelo civilizatório que carrega consigo um conjunto de 

valores é também um dos responsáveis pelas condições precárias de trabalho, desigualdades, 

aumento do desemprego e pelo caos em que vivemos no quesito degradação do meio 

ambiente, exploração ilimitada dos recursos naturais e homogeneização das culturas a partir 

da desvalorização de identidades heterogêneas.  É esse o tipo de “desenvolvimento” que, 

vestido de “progresso”, vem se encarregando da função de atender as “necessidades 

humanas” e se mantendo desde a Revolução Industrial.  

A Revolução Industrial, fase que marcou o início do capitalismo16 propriamente dito, das 

novas formas de trabalho e, consequentemente, da sociedade moderna-urbana-industrial, foi 

objeto de estudo de filósofos, sociólogos e economistas, a partir de diferentes perspectivas e 

áreas de conhecimento, chegando a conclusões distintas a respeito do “Homem” e da 

sociedade; no entanto, conforme é ressaltado por Assis (2006), em ao menos um ponto essas 

ideias parecem convergir: a percepção do “Homem” a partir do contexto em que está inserido 

e não de forma isolada. É por isso que, segundo Vaz-Filho (1997), ao viver sob o contexto 

de uma sociedade “moderna”, esse “Homem” foi, aos poucos, se distanciando das visões 

animistas, do desejo de integração com a natureza e desvinculando-se do coletivo; e nesse 

                                                           
16 Para se entender o surgimento histórico do modo de produção capitalista é necessário considerar a conjuntura 

socioeconômica que resultou na grande desigualdade entre a nascente burguesia europeia e a massiva 

população rural ou urbano-periférica dos fins do regime feudal. Tal considerável desigualdade constituiu-se 

em fator determinante para consolidação da relação de exploração capital-trabalho, incorporada no modelo 

capitalista de trabalho assalariado. A origem da referida desigualdade econômica classista remonta ao processo 

de acumulação primitiva do capital; processo este resultante da exploração direta e violenta das populações 

mais fragilizadas do continente europeu e africano, bem como das populações nativas do chamado Novo 

Mundo, após a descoberta das Américas. Este processo, imediatamente anterior ao sistema capitalista 

propriamente dito, permitiu as elites europeias a acumulação de vultosos recursos materiais o que resultou na 

acumulação de capital necessária para a emergente classe burguesa empreender em manufaturas, inicialmente, 

e industrias, posteriormente (Coelho, 2017).  

https://www.politize.com.br/desemprego-no-brasil/
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caminho, o significado do termo desenvolvimento foi perdendo o seu sentido original17 e a 

ele [o desenvolvimento] deu-se apenas o sentido de crescimento econômico. Não é por acaso 

que a medida em que se avançava o capitalismo no mundo, bem como o padrão eurocêntrico 

de conhecimento18, o termo desenvolvimento que originalmente era ausente de dualidade e 

que significava apenas um processo de mudança gradativa foi se tornando um modo de ser, 

de ver e de pensar o mundo.  

O paradigma “desenvolvimento” está, segundo a reflexão feita por Boff (2016), entre os 

diversos conceitos (ou paradigmas) de conhecimento nascidos na Europa e transformados 

em referências universais de construção político-social. Ser desenvolvido se tornou 

sinônimo de algo positivo e desejável, o que resulta na perseguição, por parte da maior parte 

do mundo, do status de país “desenvolvido”. Nessa corrida dos países para alcançar o 

“desenvolvimento”, os Estados Unidos, à medida que iam se alavancando e se tornando 

potência, principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial19, reproduziam na América 

a cisão que acontecia na Europa (Norte anglo-saxão, protestante e mais evoluído e Sul, 

católico, latino e menos evoluído), classificando as nações entre “desenvolvidas” e 

“subdesenvolvidas e colocando a América Latina  como periferia ou local subalterno, no 

qual seu papel “era” o de exportar matéria-prima e importar conhecimento e “civilização” 

dos países do norte.  

Para Esteva apud Dilger et al. (2016), foi a partir desse processo linear, ilimitado e 

homogeneizador que caracteriza o “desenvolvimento” que surgiu o seu irmão antagônico: o 

subdesenvolvimento. Esse autor defende a ideia de que o “subdesenvolvimento” tem data e 

local de nascimento definidos. A partir do discurso de posse de Harry Truman, em 1949, o 

mundo conheceu o binômio “desenvolvimento” e “subdesenvolvimento”, entendidos a partir 

de então como descrição do estado de uma economia ou sociedade: 

O subdesenvolvimento começou em 20 de janeiro de 1949. Nesse dia, 2 

bilhões de pessoas tornaram-se subdesenvolvidas. Na verdade, desde então 

deixaram de ser o que eram, em toda a sua diversidade, e se converteram em 

                                                           
17 Da Antiguidade até o limiar da Idade Moderna o conceito de desenvolvimento esteve circunscrito num forte 

cunho antropológico e teológico: durante a maior parte deste período o conceito traduzia um processo de 

revelação gradual, semelhante ao broto de uma flor que desabrocha aos poucos, o desenrolar de algo envolto, 

algo presente, mas ainda encoberto (Caiden & Caravantes, 1988). 
18 Desaparecimento de todo padrão livre e autônomo de objetivação de ideias, de imagens, de símbolos e a 

contínua substituição desses padrões por uma matriz europeia de conhecimento (Quijano, 2002).  
19 Ao fim da Segunda Guerra Mundial, um novo condomínio de poder passou a ser liderado pelos Estados 

Unidos, com acomodação das potências decadentes (Inglaterra, França) e derrotadas (Alemanha e Itália) na 

sua esfera de poder. A partir de então, começou a se consolidar a ideia de “civilização ocidental”, nova fase da 

modernidade eurocêntrica (Boff, 2016).  
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um espelho que reduz a definição de sua identidade, a de uma maioria 

heterogênea e diversa, aos termos de uma minoria pequena e 

homogeneizante. Gustavo Esteva apud Dilger et al. (2016).  

Foi também nessa fase em que se criava a classificação “desenvolvido” e “subdesenvolvido” 

que os conceitos dos “três mundos”20 surgiram, reproduzindo a ideia de que alguns povos 

são mais “evoluídos” que outros e de que havia uma receita para se chegar ao primeiro 

mundo: bastava que fosse promovida a industrialização e a urbanização nos moldes adotados 

pelos países ricos, bem como suas matrizes institucionais e de organização política. Nessa 

receita, a meta de desenvolver-se e se tornar de “primeiro mundo” incluía a inserção dos 

países nas lógicas e práticas capitalistas e a transformação das populações em consumidores, 

camponeses de subsistência em assalariados ou informais, bens naturais em commodities, 

propriedade coletiva em privada e vendável. Tudo isso com um só objetivo: aumentar os 

fluxos de dinheiro e, assim, o “crescimento econômico”.  

O que se oculta nessa busca, entretanto, é que para alcançar esse modo de vida “ideal”, 

“desenvolvido” e de “primeiro mundo”, é necessário que se mantenha as antigas e ainda 

atuais relações coloniais. Ou seja, para poder sustentar o luxo de um modo de vida 

“desenvolvido”, as populações do Norte geopolítico e as elites dos países do Sul – o que 

quer dizer uma pequena parte da população mundial – buscam [exploram] incansavelmente 

os recursos naturais e humanos de todo o planeta. Nessa perspectiva, Lang (2016) nos lembra 

que o “desenvolvimento” de alguns países “ricos” somente foi possível a partir da espoliação 

de outros países “pobres”, ou seja, somente foi possível chegar ao status de país 

desenvolvido ou país cujo território atende as lógicas do capital a partir da destruição de 

outras culturas e de outros modos de vida.  

Ocorre que, ao menos três “enganos” enfrentados pela sociedade na atualidade são 

decorrentes dessa corrida para o desenvolvimento: A) O primeiro diz respeito a ausência de 

visão global do sistema capitalista que coloca a situação de cada país, bem como sua 

população, como parte do mesmo sistema e do mesmo processo histórico de formação e, 

nesse sentido, coloca como único caminho viável para o “sucesso” repetir a receita de 

desenvolvimento hegemônico das economias capitalistas modernas dos Estados Unidos e da 

                                                           

20 O “primeiro mundo”, industrializado e de livre produção do conhecimento; o segundo, comunista, o qual, 

embora capaz de avanços industriais, mantinha-se em um “atraso” político; e o terceiro, o subdesenvolvido, 

que se mantinha tecnológica e socialmente atrasado (Lander, 2005). 
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antiga Grã-Bretanha, por exemplo, independentemente das múltiplas formas de organizar a 

vida, dos intercâmbios e do tipo de produção e reprodução que encontramos nas demais 

sociedades do planeta. B) A segunda questão é que, como consequência desse tipo de 

desenvolvimento almejado e seguido, as noções dominantes de pobreza e riqueza também 

se tornaram hegemônicas. A pobreza continua sendo medida, sobretudo, com base na renda 

monetária ou no consumo do lar. Como consequência disso, a redução da noção de pobreza 

é medida a partir de uma só dimensão universal - o dinheiro – reduzindo, sobremaneira, as 

aspirações a respeito do que poderia ser uma “vida boa” ou qualidade de vida. Conforme 

destaca Mirian Lang, enquanto a pobreza sempre é associada à carência ou à deficiência, não 

existe uma definição comum e aceita universalmente sobre o que faz falta, pois as formas de 

entendê-la, torná-la visível, administrá-la ou atuar sobre ela variam significativamente 

segundo o contexto cultural e espaço-temporal. A pobreza, longe der ser apenas falta de 

dinheiro, pode significar, em muitos contextos, a exclusão da comunidade, da vida social, 

da participação e das formas de convivência habituais, assim como pode significar o 

abandono ou a falta e proteção, ou a perda de status social (Lang, 2016). C) O terceiro 

engano, e não menos importante acerca da busca desenfreada pelo “desenvolvimento” está 

a separação entre sujeito e objeto que, graças a ciência moderna, deu origem ao dogma de 

que o homem é capaz de controlar e dispor a natureza a seu favor colocando o automatismo 

ou inovação tecnológica, necessariamente, como algo positivo e bom (Santos,2009). Nessa 

fé no progresso contínuo da ciência, o discurso hegemônico de modelo civilizatório passa a 

carregar consigo um conjunto de valores, caracterizados pela crescente mercantilização de 

todos os aspectos da vida social, onde a natureza e os povos “atrasados” que nela habitam se 

tornam meras fontes de recursos ou, caso não sirvam para a produção e o consumo, 

obstáculos que devem ser “removidos”, “modificados” ou “modernizados” em busca de uma 

“evolução”.  

 

Ao processo de “converter” todo o planeta ao sistema-mundo capitalista, hegemonizando a 

economia e a cultura mundial através da sobreposição deste sistema a todo e qualquer modo 

alternativo de organização social, Milton Santos dá o nome de globalização globaritária 

(Santos, 2000). Esse processo que marca o capitalismo global contemporâneo desqualifica 

outros modos de organizar a sociedade e a economia, outros modos de conceber o mundo e 

de estar nele, assim como os conhecimentos e saberes existentes.  

Ao menos duas linhas de pensamento existem a respeito dos modos como podemos encarar 

o atual “desenvolvimento” que converte todo o planeta em sistema-mundo capitalista 
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hegemônico. De um lado, e de forma mais evidente, estão as noções de “desenvolvimentos 

alternativos”, entendidas como ajustes instrumentais e parciais sem romper com as lógicas 

convencionais de desenvolvimento. Alguns tipos de “desenvolvimento alternativo” podem 

desempenhar um papel importante na medida em que propõem mudanças e ajustes 

necessários para reduzir e minimizar os custos sociais e ambientais do desenvolvimentismo, 

melhorar sua contribuição econômica e possibilitar mudanças mais profundas. Também 

podem enfrentar situações urgentes de redistribuição de riqueza, especialmente em alguns 

setores populares, assim como podem gerar melhores condições para um movimento em 

direção a transformações mais substanciais. Do outro lado estão as chamadas “alternativas 

ao desenvolvimento”, no sentido de abandonar as ideias convencionais do desenvolvimento 

para transitar a outras concepções. Isso implica entender que as “alternativas” que se mantêm 

dentro da concepção contemporânea de desenvolvimento são, em geral, insuficientes. Para 

os autores que defendem essa linha de pensamento, a solução não radica em um 

“desenvolvimento” diferente, sustentável, equitativo, inclusivo, isso porque a própria noção 

de “desenvolvimento” é uma grande máquina de expansão do modo de produção, 

distribuição e consumo capitalista, associada com os imaginários de acumulação de bens 

materiais como horizonte de boa vida e, portanto, contradiz os conceitos de sustentabilidade, 

de equidade e de inclusão (Lang, 2016).  

Para esses autores a solução se ancora na sede de encontrar alternativas ao 

“desenvolvimento” a partir de movimentos de contestação contra-hegemônica. Esses 

movimentos surgem das vozes caladas pela sequência da colonização e colonialidade21 e vão 

ganhando força a partir do anos noventa, à medida que formas distintas de compreensão da 

relação homem-natureza vão surgindo, assim como surgem outras concepções de 

organização social e matrizes filosóficas inovadoras, tal como o Bien Vivir. Considerado 

com uma alternativa ao desenvolvimento e não um desenvolvimento alternativo, o Bien Vivir 

tem como princípio regente, ao invés de “desenvolvimento”, o reconhecimento da 

diversidade cultural da plurinacionalidade22. Nasce dos processos constituintes de três países 

                                                           
21 Trata-se do conceito de colonialidade do poder desenvolvido pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano: um 

sistema de controle social que serve para criar hierarquias entre populações e entre regiões, criando uma divisão 

do trabalho a partir de determinados critérios de diferenciação/exclusão (Boff,2016).  
22 Plurinacionalidade deriva do Estado Plurinacional, que reconhece as dezenas de etnias que os compõem, 

resguardando-lhes certa autonomia e propondo o diálogo (não sem conflitos) entre governo central e popu-

lações indígenas. Conforme Afonso e Magalhães: “Da uniformização e unificação – para não falar na 

intolerância religiosa e cultural –, elementos estes que forjam a base valorativa do Estado-nação advindo da 

tradição europeia, o Estado Plurinacional pretende fornecer novos paradigmas não somente em termos de 

organização social, mas também atender às demandas dos povos e nações historicamente marginalizados no 

processo “civilizatório” americano, africano e asiático” (Afonso e Magalhães, 2011).  
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– Bolívia, Equador e Venezuela – cujas constituições, elaboradas com a participação de 

todos os setores sociais, buscam assentar as bases para uma sociedade diferente, onde a 

natureza tem seus próprios direitos (Lang, 2016). Na visão da antropóloga equatoriana Ana 

María Larrea (2010), o Bem Viver (sumak kawsay) ou Viver Bem (suma qamaña) vinculado 

à cosmovisão indígena andina, se refere a um “conceito em construção”. Para o boliviano 

Xavier Albó (2009) por trás do conceito esconde-se a lógica de funcionamento das 

comunidades de muitos povos indígenas originários, contrapostos às sociedades e aos 

poderes dominantes. Já para a economista equatoriana Magdalena León (2008), a noção de 

Bem Viver sustenta-se “em reciprocidade, em cooperação, em complementariedade” e 

implica, como categoria central, um deslocamento da economia da acumulação para a vida. 

A autora também relaciona o Bem Viver a uma visão ecofeminista de cuidado da vida, de 

cuidado do outro. 

 

Acerca dessas novas configurações institucionais, advindas de práticas decoloniais23 

inseridas em mudanças sistêmicas, Boff (2016) afirma:   

o conceito de desenvolvimento não permanece imune. Sua raiz racionalista, 

de crença automática nos benefícios da tecnologia, de subordinação da 

natureza ao homem, de tratamento hierárquico das populações “locais”, de 

mercantilização de todos os recursos naturais e humanos possíveis, e da 

imposição de cima para baixo de uma visão ocidental do significado de se 

desenvolver, deverá dar lugar a formas que dialoguem com outros saberes, 

resultando em uma nova ideia de desenvolvimento ou, até, no seu 

desaparecimento. Em síntese: a maneira de compreender o desenvolvimento 

que se tem hoje, a partir da ascensão de práticas decoloniais no mundo, com 

grande protagonismo da América Latina, poderá dar lugar a algo 

radicalmente novo (Boff, 2016).  

Desenvolvimento Sustentável – Um desenvolvimento Alternativo 

De acordo com Bursztyn & Bursztyn (2012), a proposta de imprimir um novo caráter à busca 

do desenvolvimento tradicional surge, no decorrer no século XX, após a crise de utopias, 

como o socialismo, o salvacionismo científico, welfare state e consumismo, uma vez que 

estas não foram capazes de resolver as necessidades básicas da população mundial, além de 

terem produzido a quebra do equilíbrio ecossistêmico planetário por meio da degradação 

ambiental com imensos efeitos demográficos. Para esses autores, o questionamento do 

                                                           
23 A decolonialidade não propõe a negação total dos saberes da modernidade europeia, inclusive em termos 

científicos e tecnológicos, bem como das vantagens trazidas pelos projetos de infraestrutura e pela tecnologia 

da informação. Conforme Quijano (2002): “a integração democrática do mundo é, pelo contrário, um dos mais 

ilustres sonhos da espécie”. O que se propõe é o fim da linha para toda forma de totalitarismo eurocêntrico ou 

ocidental, ou de qualquer outro que queira surgir, seja para definir o que é desenvolvimento e progresso, ou até 

o próprio conhecimento. 
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modelo de desenvolvimento vigente foi influenciado por um conjunto de descobertas, 

documentos e eventos internacionais, dentre os quais destacam-se como marcos propulsores: 

a publicação do relatório “Os limites do crescimento” e a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, 1972, que consolidaram uma agenda sobre 

o tema, com o objetivo de produzir ações concretas e compartilhadas entre as nações 

(Bursztyn & Bursztyn, 2012).  

Foi devido ao acúmulo de conhecimento sobre as perspectivas ambientais desfavoráveis, e 

a partir das discussões que ocorriam mundialmente sobre um tipo de desenvolvimento que 

agregasse novas considerações, para além do aspecto econômico, que sucessivos encontros 

entre Estados foram se concretizando, culminando em 1987, no documento “Nosso Futuro 

Comum” (Relatório Brundtland24). Esse documento formalizou o conceito de 

desenvolvimento sustentável25, estabelecendo-o como meta fundamental para todos os 

países (Harding, 2006; Mccormick, 1992).  

Para Arruda (2012), foi a partir do Relatório Brundtland que o ambientalismo foi 

incorporado pelo poder global e se tornou a nova formação discursiva. Esse autor ressalta 

que, ao documentar de forma ampla os problemas ambientais que ameaçavam o planeta, o 

Relatório Brundtland acabou desconsiderando os verdadeiros motivos da degradação 

ambiental, indicando como causa a condição de pobreza em que viviam as populações e 

resultando, a partir daí, em vários estudos que visavam detectar alguma relação entre a 

pobreza e a degradação do meio ambiente.  

Ocorre que, enquanto o mundo buscava um elo entre a defesa do meio ambiente e a 

eliminação da pobreza, propondo para isso o desenvolvimento sustentável, no Brasil, 

                                                           
24 Apesar do conceito desenvolvimento sustentável ter sido formalizado no Relatório de Brundland, o ápice 

das discussões sobre a inserção da sustentabilidade na agenda internacional ocorreu em 1992, no Rio de Janeiro, 

durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (HARDING, 2006). Neste 

evento, emergiram as bases para parcerias que originaram, no ano de 2000, a Declaração do Milênio, na qual 

oito objetivos foram estabelecidos no âmbito da erradicação da pobreza, promoção da saúde, educação, 

igualdade, além da garantia do equilíbrio ambiental (UNITED NATIONS, 2002). 

 

25 Sachs (2004) propõe o complemento “sustentável” para o termo desenvolvimento, indicando a necessidade 

de se abordar outras dimensões, tais como a dimensão social, ambiental, territorial, entre outras. Estas 

dimensões seriam, de acordo com a proposta de Sachs (2004), desdobramentos do desenvolvimento 

sustentável. 
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amparados por toda uma discussão mundial26 que mencionava as comunidades locais em 

áreas protegidas, o movimento seringueiro e indígena, organizado na Aliança dos Povos da 

Floresta, propunha um desenvolvimento diferente daquele que ocorria na Amazônia, na 

década de 90, e que seria capaz de eliminar a pobreza a partir da conservação ambiental 

(Alegretti, et al. 2018). 

Desta maneira, embora o  conceito de “desenvolvimento sustentável” tenha subestimado o 

fato de que existia uma multiplicidade de fatores socioeconômicos, culturais e políticos que 

não poderiam ser abordados pelas políticas de sustentabilidade propostas pelo mesmo 

desenvolvimento capitalista e, ainda, que uma transformação profunda não poderia estar 

reduzida a políticas públicas sem que antes houvesse a pergunta “se” e “de que maneira” as 

estruturas sociais poderiam  ser mudadas (Brand,2016), é inegável a importância que o 

surgimento desse conceito teve- assim como toda a discussão que foi feita antes e após o seu 

surgimento - no sentido de impulsionar novas possibilidades e alianças na busca pelo 

reconhecimento e visibilidade das populações tradicionais no Brasil.   

 

Portanto, ainda que não tenha sido uma alternativa ao desenvolvimento capaz de oferecer 

saídas substanciais à problemática atual - até porque a ideia não era mudar a lógica do capital 

- foi a partir da discussão sobre o desenvolvimento sustentável que o movimento social, 

composto por seringueiros do Acre e liderado por Chico Mendes, teve força e apoio mundial 

para reivindicar o direito ao território e ao uso dos recursos naturais em prol da manutenção 

da floresta e dos modos de vida tradicionais. Foi a partir das discussões sobre um 

desenvolvimento mais sustentável que essas populações extrativistas, em razão de suas 

práticas históricas, baseadas nas formas de exploração pouco depredadoras, passaram a ser 

consideradas, pelos ambientalistas, como parceiros na conservação. Foi essa 

sustentabilidade, percebida no modo de vida dessas populações, o elemento-chave no 

estabelecimento de novas parcerias entre alguns desses grupos sociais e setores do 

movimento ambientalista27 e que conduziu a implementação de formas de cogestão de 

                                                           
26 Os eventos e documentos que configuraram essa discussão mundial a respeito das populações tradicionais 

em áreas protegidas será melhor detalhado na Seção 3 dessa dissertação.  

27 O socio ambientalismo surge amparado por esse novo paradigma de desenvolvimento, defendendo a ideia 

de que somente é possível alcançar a sustentabilidade ambiental considerando a necessária sustentabilidade 

social, onde as políticas públicas ambientais devem garantir a participação social na gestão ambiental, bem 

como devem contribuir para a redução das pobrezas e desigualdades, promovendo justiça social e equidade. 
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território, onde o governo e um grupo social determinado entram em parceria na proteção e 

uso de uma área geográfica específica. À essa área geográfica, implementada pelo Estado e 

com os objetivos de garantir a conservação ambiental e a manutenção dos modos de vida 

tradicionais que ali habitam, deu-se o nome de Reserva Extrativista28.  

 

SEÇÃO 2 

As Reservas Extrativistas 

As Reservas Extrativistas surgiram como uma alternativa para contrapor o tipo de 

desenvolvimento que estava sendo imposto na Amazônia na década de noventa (Alegretti, 

et al. 2018). De um lado da disputa, amparados pela nova Constituição Federal de 1988 e 

pela redemocratização do país, estavam aqueles que sentiam, na pele, que suas necessidades, 

principalmente de subsistência, não estavam sendo atendidas pelo Estado e, dessa maneira, 

se viam ameaçados quanto à continuidade das suas formas de vida. Do outro lado, estavam 

os fazendeiros, criadores de gado e a necessidade de “modernização” da região, perpetuando 

um tipo de desenvolvimento onde o crescimento econômico não tem limite e, tampouco, as 

desigualdades sociais que, consequentemente, surgem dele.  

O caminho para se chegar ao que temos hoje, em termos de Reserva Extrativista, foi longo 

e árduo, tendo em vista o histórico de lutas, empates e algumas mortes, em especial a do 

líder seringueiro Chico Mendes29. E, como se não bastasse, além dessas lutas para o 

reconhecimento dos direitos ao território de vida e ao uso dos recursos frente à pressão do 

desenvolvimentismo e da expansão agropecuária que ocorriam à época na região, ainda 

foram necessários cerca 10 anos de disputas conceituais ideológicas entre Congresso e 

Sociedade para que essas Reservas Extrativistas fossem consideradas como Unidades de 

                                                           
28  As Reservas Extrativistas serão detalhadas na seção 2 desse estudo.   
29 Chico Mendes lutava por uma reforma agrária que possibilitasse aos extrativistas e seringueiros a geração 

de renda sem a devastação da floresta. Ao longo da sua luta pela preservação do meio ambiente e melhores 

condições de trabalho para os seringueiros, Chico Mendes foi alvo de ameaças de morte por sua militância, 

principalmente ao ganhar notoriedade na política e respeito internacional. A morte de Chico Mendes 

evidenciou a urgência de ações conservacionistas para a preservação da Amazônia e o fim dos conflitos por 

terra. Após a sua morte, com base na pressão internacional, fundou-se a Reserva Extrativista Chico Mendes 

(Resex), em 1990, exemplo que foi seguido para a criação de outras Resex, mais tarde. 
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Conservação. Isso somente ocorreu após a Lei 9.985 de 2000, que instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)30.  

De acordo o Art. 18 desse Sistema, a categoria Reserva Extrativista se caracteriza como 

sendo uma: 

[...] área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência 

baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 

subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos 

básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar 

o uso sustentável dos recursos naturais da unidade (BRASIL, 2000). 

Esse modelo de Unidade de Conservação é, como ressaltado por Almeida et al. (2018) e 

Cunha & Loureiro (2009), um desses exemplos de território protegido criado pelo Estado 

que, mesmo com toda a sua dificuldade e complexidade para ser implementada e muitas 

vezes entendida, tem sido de grande valia no caminho para a valorização das populações na 

busca por justiça social (Alegretti, 2008).  Para Cunha (2010), as Reservas Extrativistas, se 

observadas a partir da perspectiva de origem da luta social que culminou na 

institucionalização desse modelo de Unidade de Conservação com a gestão comunitária e 

coletiva dos recursos, são consideradas como um projeto de resistência ao capitalismo que, 

por sua vez, se baseia na concentração de terra e na propriedade individual.  

Segundo Cunha (2010), foi em 1985, ao realizar o I Encontro Nacional dos Seringueiros, em 

Brasília, que os seringueiros da Amazônia tornaram público o Projeto Reserva Extrativista 

que lhes daria a garantia da terra e seu usufruto. Naquele momento, os seringueiros 

desenhavam, baseados nas Reservas Indígenas, uma proposta que lhes assegurasse a posse 

da terra (em apropriação coletiva) e a forma de utilização (segundo métodos tradicionais).  

No entanto, conforme afirma Cunha (2010), vale lembrar que antes de serem uma categoria 

de “Unidade de Conservação” como as conhecemos hoje, as Reservas Extrativistas estavam 

inseridas em outra estrutura: na forma de Projetos de Assentamentos Extrativistas (Portaria 

627 do INCRA de 30/07/1987), e posteriormente, através do Decreto n.º 98.897 de 

                                                           

30 O SNUC é o instrumento legal que define os tipos de áreas protegidas, nesse caso, Unidades de Conservação 

–UC e estabelece, por meio de categorias, diferentes funções para cada uma delas. Dentre as 12 categorias de 

Unidades de Conservação - UC previstas nesse sistema, as Reservas Extrativistas fazem parte do grupo de UC 

de Uso Sustentável que, diferente do grupo de UC de Proteção Integral, permitem o uso direto dos recursos 

naturais, desde que de forma sustentável.  
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30/01/1990, na figura de Reservas Extrativistas, vinculadas ao Ibama. Somente se 

estabeleceram como Unidades de Conservação previstas no SNUC, em 2000, momento em 

que se revelaram, de forma mais clara, como um proposta que visava conciliar o direito ao 

território e uso dos recursos naturais à conservação ambiental, concretizando assim a aliança 

entre a demanda por regularização fundiária dos seringalistas e o interesse dos ambientalistas 

em fazer conservação ambiental.  

Os PAEs foi o primeiro pensamento do conselho de seringueiros, das 

lideranças que formou o Conselho de seringueiros, tentando colocar em 

prática essa proposta de Resex que ninguém compreendia, e alguém disse 

assim: e se nós fizer assim? Nós dissemos: é meia coisa. Metade para vocês 

e metade para mim. Ele saiu com a metade do pensamento que a gente queria 

para as Reservas, mas era a única política que naquele momento poderia ser 

implantada [...] depois vieram os PDSs e depois as famosas Resex. 

(Liderança-CNS Amazonas – citado por Cunha, 2010). 

 

Reservas Extrativistas: direito ao território com qualidade de vida? 

Se observados os discursos dos movimentos sociais que demandaram a criação das Resex 

no início, é possível perceber que não era apenas o direito ao território que a população 

tradicional reivindicava com o Projeto RESEX, apesar de ser essa a demanda principal. 

Outros direitos sociais, assegurados pela Constituição Federal de 1988, compunham o rol de 

solicitações desses grupos, tais como o acesso às políticas públicas que lhes garantissem, 

dentre outros, o direito à saúde, à educação e à cidadania, por meio da imediata melhoria da 

qualidade de vida. 

Lutar pela imediata melhoria da qualidade de vida nas áreas de 

seringueiros e demais trabalhadores extrativistas, com implantação de 

serviços de saúde, educação e cooperativismo, bem como a infraestrutura e 

desenvolvimento tecnológico, garantindo o controle e auto-gestão pelos 

seringueiros e demais trabalhadores extrativistas das Reservas Extrativistas, 

através de seus órgãos e associações. (ESTATUTO DO CNS in: CNS/UNI, 

1989. Citado por Cunha, 2010. Grifo nosso). 

Nesse sentido, Almeida et al. (2018) nos alerta para o fato das “Reservas Extrativistas” se 

configurarem como um conceito criado por seringueiros e não por ambientalistas, com o fim 

de assegurar direitos territoriais e bem-estar de famílias extrativistas – com a salvaguarda 

dos recursos naturais que servem de base a esse bem-estar. Essa preocupação com o bem 

estar e a qualidade de vida das populações tradicionais, independentemente de estarem sob 

o contexto das Resex, também pode ser observada no inciso V do art. 1º da Política Nacional 
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de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Populações Tradicionais cuja promoção da 

qualidade de vida se destaca entre os princípios trazidos: 

V - o desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da 

qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais nas gerações 

atuais, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras e 

respeitando os seus modos de vida e as suas tradições; Grifo nosso). 

Contudo, de que forma as populações tradicionais que aspiraram a criação das RESEX 

entendiam a melhoria na qualidade de vida? De que justiça social as populações tradicionais 

estavam se referindo quando demandaram a criação das Reservas Extrativistas? 

Cunha e Loureiro (2012), ao analisar o Projeto-PPG-731 e o processo de implementação das 

primeiras Reservas Extrativistas, constataram que o Estado, como provedor de políticas 

públicas, fez-se presente na busca pela melhoria da “qualidade de vida” das populações 

tradicionais. No entanto, essa atuação do Estado, financiada com recursos internacionais e, 

sobretudo, a partir da visão hegemônica que configurou o tipo de desenvolvimento a ser 

alcançado, agiu de uma de maneira distinta da planejada pelos seringueiros, mas de acordo 

com os princípios contidos na consolidação de uma sociedade capitalista, se transformando 

em um importante espaço para discussão da operacionalidade da pedagogia da hegemonia 

em relação às conquistas do Movimento Seringueiro. Segundo esses autores, nos 

documentos dos seringueiros, aparece claramente exposto o papel do Estado como provedor 

dos “meios” necessários para que as decisões sobre o território fossem tomadas por seus 

moradores, o que incluía definir as bases de sua organização, produção e o ritmo a ser 

adotado para estas questões.  

Nesse seguimento, Azevedo (2003) e Cunha (2010) relatam a pouca aderência das políticas 

adotadas no Projeto – PPG-7 a seus objetivos iniciais, assim como retratam uma nova 

arquitetura de interlocução dos seringueiros em relação às instâncias de decisão na 

construção e execução das políticas públicas. Segundo Cunha e Loureiro (2012), a ideia 

original de auto-gestão requerida pelos seringueiros, por exemplo, foi substituída por 

cogestão que, aos poucos, foi assumindo os contornos da parceria público-privado, exaltada 

                                                           
31 O Projeto Resex fez parte do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7). O 

Programa Piloto foi proposto pelo Grupo dos Sete (G-7), em Houston, Texas (EUA), em 1990, aprovado pelo 

G-7 e pela Comissão Europeia em dezembro de 1991 e oficialmente lançado no Brasil em 1992, durante a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a ECO 92. Segundo o decreto 

que o institui, o PPG-7 consistia em um conjunto de projetos integrados do “governo federal e da sociedade 

civil brasileira” com o apoio técnico e financeiro da comunidade financeira internacional, com objetivo de 

implementar um modelo de desenvolvimento sustentável em florestas tropicais brasileiras.  
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na reforma do Estado, através das organizações sociais não estatais.  Assim, conforme os 

autores, a partir dessa ressignificação do papel do Estado que comporia a cogestão das Resex, 

verifica-se a primeira sinalização do papel que o Projeto Resex ocuparia na redefinição das 

categorias estruturantes da proposta dos seringueiros. O aperfeiçoamento do conhecimento 

das populações residentes nas Reservas Extrativistas para fins de administração 

(conhecimento para manejo e gestão), objetivo que também compunha o Projeto –PPG-7, 

segundo Cunha e Loureiro (2012), traz uma reflexão interessante que vai ao encontro dessa 

busca por promover a qualidade de vida, quando entendida no formato da pedagogia 

hegemônica:  

“Ao buscar "educar" os moradores das Resex, capacitando-os 

(instrumentalizando-os) na melhoria do manejo da área e na organização 

comunitária, é roubado desses sujeitos a possibilidade de "auto-educar-se", 

formando-se sujeitos de transformação. Nesse caso, entendendo que o 

processo educativo ocorre socialmente, estamos nos referindo à educação 

em classe, tendo o trabalho como princípio educativo, e compreendida como 

um processo, ao mesmo tempo, de humanização. Como nos lembra Lukács 

(2007), colocamo-nos um falso problema, pois acredita-se que é preciso 

formar para transformar a realidade, quando, na verdade, formam-se 

cidadãos transformando-se realidades. Nessa inflexão no campo da 

formação, que passa a vir de fora, encomendada, sem problematização com 

os sujeitos, pautada no conhecimento técnico ajustado aos ditames do 

mercado e aos comportamentos próprios da sociabilidade burguesa, perde-

se a oportunidade histórica de, em uma situação concreta, com sujeitos 

concretos, construírem-se novos cidadãos. Com o olhar voltado para o 

futuro, perde-se a materialidade do presente como substrato para a 

construção de uma nova realidade.”  

Como podemos observar no exemplo do Projeto-PPG-7, utilizou-se um conceito de 

qualidade de vida que vem do conceito de desenvolvimento construído no âmbito do mundo 

ocidental. Trata-se, portanto, de uma qualidade de vida que nasceu juntamente com o 

conceito de progresso e bem estar no contexto do desenvolvimento hegemônico. Segundo 

Brand et al., (2008), o conceito de desenvolvimento que vem “disfarçado” de qualidade de 

vida, bem estar e progresso, remete para um determinado padrão de moradia, de alimentação, 

saúde, entre outros, apoiada em uma determinada visão de mundo, de relação com a natureza, 

com os outros homens e com o mundo sobrenatural. Utilizando esses conceitos, de forma 

equivocada, muitas políticas públicas são criadas e implementadas com o objetivo de 

“contribuir” para que as pessoas alcancem uma condição de vida menos precária. No entanto, 

é fácil perceber os problemas postos quando essas políticas se voltam para as populações 

com culturas diferentes e que possuem outras visões de mundo, além de formas específicas 

de se relacionarem entre si e com a natureza.  
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A “realocação” dos ribeirinhos para a sede de Altamira, no Pará, por conta da construção da 

Usina Belo Monte é um exemplo desse descompasso entre a política pública e as 

necessidades e especificidades dos beneficiários da política. Ao “promover”, 

equivocadamente, a melhoria da qualidade de vida àquelas famílias ribeirinhas, a Eletronorte 

acabou por causar seríssimos problemas porque desconsiderou o modo de vida da população 

beneficiária. Esses ribeirinhos, a partir do diagnóstico feito pela Eletronorte, foram 

classificados como miseráveis, por morarem em palafitas. Assim, para compensar a retirada 

dessas famílias de seus territórios e dar a elas melhores condições de vida, a Eletronorte os 

“presenteou” com casas na cidade, na sede de Altamira. No entanto, foram casas em bairros 

violentos da periferia desse município, onde os ribeirinhos se sentem amedrontados e, por 

isso, se isolam em suas novas residências. São casas que possuem energia elétrica, realidade 

diferente daquela em que viviam quando estavam nas comunidades, mas, o alto custo para 

manter essa energia e a dependência que criaram dela para atividades rotineiras como tomar 

banho e beber água se tornaram grandes desafios. O rio Xingu, que antes corria em frente as 

suas casas e lhes servia como fonte de água, alimentação e lazer, hoje fica à horas de 

distância, isso se utilizarem algum transporte, porque à pé, dificilmente conseguem acessá-

lo. Agora, esses ribeirinhos convivem com as consequências de um projeto que levou a 

“melhoria” da qualidade de vida, a partir da versão da Eletronorte, mas que também levou 

um grande problema: por não se encaixarem nessa nova realidade imposta, esses ribeirinhos 

se sentem desconectados de seus mundos e passaram a se sentir deprimidos. (Brum, 2019).  

 

SEÇÃO 3 

Populações Tradicionais: rumo à visibilidade e o reconhecimento 

Podemos dizer que a trajetória, que vai da total invisibilidade das populações tradicionais 

até o seu reconhecimento como conceito e como sujeitos detentores de direitos, não foi fácil 

e, para muitos aspectos, ainda continua. Desde o início dos anos 90, quando a discussão 

sobre populações tradicionais em Unidades de Conservação veio à tona no Brasil, o caminho 

que levou ao reconhecimento dos direitos desses grupos se mostrou permeado de 

dificuldades e, ainda nos dias de hoje, passados cerca de 30 (trinta) anos após o início dessa 

caminhada, ainda nos deparamos com muitos gargalos e, em alguns casos, retrocessos, 

principalmente se considerarmos o que vem sendo feito, nos últimos 2 (dois) anos, em 

termos de inviabilização da participação social nos espaços públicos de decisão.  
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Segundo Diegues (2004), somente após a Rio-92, a discussão a respeito das populações 

tradicionais se disseminou no Brasil e o tema passou a permear os debates e convenções que 

tratavam da conservação ambiental. Esse autor ressalta que, apesar do tema ter aparecido em 

debates de outros eventos e publicações da IUCN (1986) e, posteriormente no IV Congresso 

Mundial de Parques Nacionais e Áreas Protegidas (Caracas/Venezuela,1992), somente 

durante a Rio-92 é que acordos que mencionavam as comunidades locais em áreas protegidas 

foram firmados. Nos documentos que surgiram da Rio-92, como as recomendações da 

Convenção da Diversidade Biológica (CDB), as metas da Agenda 21 e a Declaração do Rio 

podemos perceber a mudança de paradigma e o surgimento do reconhecimento da relação 

entre modo de vida das populações locais e o ambiente; o papel dos conhecimentos 

tradicionais para a conservação e a repartição de benefícios; o reconhecimento das 

identidades, culturas e direitos pelos Estados e a permissão à efetiva participação no alcance 

do desenvolvimento sustentável. No entanto, apesar desses documentos serem fruto da Rio-

92, somente foram reconhecidos, assim como as recomendações da Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, posteriormente, em 1994, durante a 19º 

Assembleia Geral da IUCN, em Buenos Aires.   

É correto afirmar que, no Brasil, conforme argumenta Vianna (2008), a discussão sobre 

pessoas em APs, num primeiro momento, estava pautada no reconhecimento das populações 

indígenas e dos remanescentes de quilombos, o que refletiu, inclusive, nos direitos 

assegurados a esses grupos sociais na própria Constituição de 1988.  

O Art. 231 assegura direitos originários sobre territórios para povos 

indígenas, que tem o usufruto exclusivo das terras que ocupam; além dos 

povos indígenas, a Constituição de 1988 também reconheceu as 

comunidades quilombolas como grupo étnico com direito à propriedade 

definitiva de suas terras em seu Art. 68, nas Disposições Transitórias.   

Somente mais tarde, a discussão se ampliou aos outros grupos não étnicos – ou seja, àqueles 

que não se identificam como povos indígenas e/ou remanescentes de quilombos, 

especialmente os que vivem em florestas e possuem como característica a relação harmônica 

com a natureza e a dependência dos recursos naturais para assegurar a própria subsistência. 

Para esses grupos, surgiu o conceito: populações tradicionais (Calegare et al. 2014).  

Abrangência conceitual de um termo complexo 

No campo acadêmico, parece não haver consenso na literatura nacional sobre uma definição 

única para o conceito de população tradicional (Diegues & Arruda 2001; Barretto Filho, H.T. 
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2006; MMA 2006; Vianna 2008; Diegues 2008). Segundo Cunha & Almeida (2001), a 

grande abrangência do termo populações tradicionais é proposital e não deve ser entendida 

como uma confusão conceitual.  

Conforme argumenta Vianna (2008), dificilmente se poderá discutir o termo “tradicional” 

sem sua contraparte, que vem da ideia de moderno, ou mais especificamente, de sociedades 

modernas. Para essa autora, a discussão fica ainda mais complexa quando se adentra no 

significado de “tradicional”, que muda de acordo com sua aplicação e com a área de 

conhecimento: se para os conservacionistas, o termo “tradicional” significa ter comunidades 

utilizando os recursos naturais de um território com tecnologias de baixo ou nenhum 

impacto, para os antropólogos, o debate sobre esse conceito não se concentra na relação 

destas comunidades com a natureza.  Ainda, numa visão antropológica, o significado do 

termo “tradicional” nas expressões “sociedades tradicionais” e “populações tradicionais” 

não é o mesmo, por exemplo.  

Nesse seguimento, Vianna (2008) destaca em sua obra que as sociedades tradicionais são 

arquiteturas sociais amplas e abrangentes, que caracterizam um período da história da 

humanidade anterior à formação das sociedades modernas. Dessa maneira, para a autora, as 

sociedades eram tradicionais no seu todo, com poder político centralizado, com formas 

razoavelmente avançadas de organização estatal e apoiadas em relação aristocráticas, em 

que as possibilidades de representação política do indivíduo eram praticamente nulas. Eram 

tradicionais na medida em que o poder político era legitimado por tradições culturais – mitos, 

religiões e hereditariedade, como acontecia nas sociedades feudais, por exemplo. No entanto, 

isso não quer dizer, segundo Vianna (2008), que as sociedades tradicionais não tinham 

capacidade técnica relativamente desenvolvida ou que não tinham níveis de trabalho que 

permitiam a produção de excedentes econômicos, assim como o controle sobre os avanços 

técnicos empregados no sistema produtivo e crescimento dentro de limites estreitos. Quer 

dizer somente que o mundo da produção econômica para as sociedades tradicionais não era 

fonte de poder. Ou seja, acumular riquezas, desenvolver tecnologias ou aumentar 

produtividade não eram valores presentes nessas sociedades. Em contrapartida, as 

sociedades modernas são caracterizadas pela introdução na economia de regras sistemáticas 

de crescimento e aumento da produtividade do trabalho. Ou seja, diferente das sociedades 

tradicionais, as modernas deslocam o acúmulo sem precedentes de riqueza para fontes de 
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poder político. Assim, enquanto nas sociedades tradicionais, o poder emanava das tradições, 

nas modernas ele emana da produção econômica, da acumulação de capital.  

A partir dessa perspectiva sobre as sociedades tradicionais trazida por Vianna (2208), não é 

raro nos deparamos com situações em que as populações tradicionais são consideradas 

resíduos tradicionais que ainda não atingiram totalmente a modernização da sociedade 

dominante. No entanto, conforme argumenta a autora, considerar essa ideia seria 

desconsiderar que essas populações têm uma história e uma diversidade cultural que não são 

meras “sobras históricas”, numa interpretação essencialmente evolucionista - mesmo 

porque, na sociedade brasileira, esses que seriam resíduos do passado estão articulados à 

sociedade “moderna” de diversas formas. Dessa maneira, para Vianna (2008), as 

“populações tradicionais” seriam melhor entendidas se consideradas como pré-capitalistas, 

articuladas ao modo de produção predominante e convivendo com ele, ainda que de forma 

periférica.  

 

A expressão pré-capitalistas, no entanto, assume uma dimensão temporal, ou seja, antes do 

capitalismo. Acontece que, ao assumirmos essa dimensão histórica temporal, estamos 

adotando uma concepção reducionista, pois para muitas comunidades esse capitalismo 

sequer chegou e nem por isso - essas comunidades - deixaram de fazer parte da história do 

mundo.  O conceito marxista de formação social contribui para o entendimento dessa 

situação, mas mesmo Marx, não fugiu ao eurocentrismo, e concebia o antes e depois do 

capitalismo na Europa em que vivia. Entretanto, devemos nos lembrar de que há, ainda nos 

dias de hoje, “pré-capitalismo” em várias populações, reforçando a premissa de que não há 

que se considerar tais populações como amostras pretéritas de algo, porque parte-se do ponto 

de que não chegou até essas populações esse capitalismo que conhecemos, com todas as suas 

nuances. Por fim, podemos considerar que, no modo de produção vivenciado pelas 

populações chamadas “pré- capitalistas”, não há necessariamente uma resistência ao 

capitalismo, ou uma tradicionalidade associada a essa resistência consciente, pois em muitos 

lugares só chegaram “pedacinhos” desse sistema.  

Independentemente de serem consideradas pré - capitalistas ou não, existem algumas 

diferenças claras entre uma sociedade moderna e esta que estamos chamando de populações 

tradicionais: numa sociedade moderna capitalista, enquanto o modo de produção 

hegemônico é o capitalismo, em que predomina o trabalho assalariado, no modo de produção 
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“tradicional”, as relações de produção e trabalho são de outros tipos, levando a não 

homogeneidade da sociedade. Portanto, as populações tradicionais não podem ser 

consideradas como grupos isolados, amostras “puras” de sociedades pretéritas. Ao contrário 

disso, devem ser consideradas como participantes da formação econômica e social capitalista 

moderna (de forma periférica ou não), mas que levam consigo as consequências da situação 

histórica de manutenção dos aspectos culturais, costumes, leis, língua, modos de viver e 

pensar.  

O fato é que definir “populações tradicionais” é uma tarefa complexa e de pouco consenso 

e apenas recentemente as discussões antropológicas passaram a incorporar as populações 

tradicionais como um tipo cultural cuja categoria e autodefinição se configuram a partir da 

sua mobilização social e política. Anteriormente, a área das Ciências Sociais que tem o 

propósito de descrever e entender as sociedades humanas incluía as populações tradicionais 

na descrição de sociedades rústicas (Candido, 1964) e de grupos específicos como os caipiras 

e os pescadores artesanais. 

Seguindo a linha que aproxima as populações tradicionais das chamadas culturas rústicas, 

Barretto Filho (2006) destaca que os formuladores brasileiros da noção de “populações 

tradicionais” se basearam em correntes do pensamento social brasileiro que, de acordo com 

Arruda (1999), defendem a ideia de que a cultura brasileira não é única e sim formada por 

culturas regionais distintas – as chamadas culturas rústicas32 – que seriam o resultado das 

diferentes formações do Brasil “colonizado” frente às circunstâncias econômicas, 

geográficas, históricas, biofísicas, entre outras. No modelo de “cultura rústica” ressaltado 

por Arruda (1999), as famílias são as unidades de produção e consumo que, por meio de 

relações de ajuda, baseadas na cooperação e na reciprocidade, se articulam umas com as 

outras em estruturas relativamente autônomas, apesar de certa dependência com os pequenos 

núcleos urbanos, formando os “bairros rurais”.  

Diegues (2004), pioneiro nesse debate em nível nacional, aponta algumas diferenças entre 

as populações ditas tradicionais de outros grupos sociais segundo critérios relacionados ao 

                                                           

32 As sociedades rústicas, por sua vez, são consideradas por Berta Ribeiro (1987) e Darcy Ribeiro (1995), 

subculturas regionais, e são fruto do contato interétnico e da miscigenação que ocorreram durante a colonização 

do Brasil. Já as subculturas, têm como características o fato de não terem uma autonomia completa, 

participando em certa medida da cultura dominante, mas mantendo elementos importantes de distinção e 

separação. (Bernardi, 1974). 
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modo de produção, se é capitalista ou de pequena produção, ao grau de dependência com 

relação a sociedade capitalista, ao grau de relação com a natureza e a visão de território como 

sendo além de um espaço de reprodução econômica, mas também um locus das 

representações culturais e do imaginário mitológico desses grupos.  Diegues e Arruda (2001) 

apontaram 14 grupos de populações tradicionais não indígenas, como exemplos empíricos 

das sociedades tradicionais, incluindo uma descrição de cada uma, bem como um mapa 

ilustrativo de seus territórios de abrangência. Os grupos identificados são: 1) caiçaras, 2) 

caipiras, 3) babaçueiros, 4) jangadeiros, 5) pantaneiros, 6) pastoreio (campeiros), 7) 

praieiros, 8) quilombolas, 9) caboclos/ribeirinhos amazônicos, 10) varjeiros (ribeirinhos não 

amazônicos), 11) sitiantes, 12) pescadores, 13) açorianos, 14) sertanejos/vaqueiros.  

Mesmo que a elaboração de uma lista de características das populações tradicionais seja 

interessante para subsidiar políticas públicas, uma vez que permite a identificação daqueles 

para os quais às políticas devem ser direcionadas, as controvérsias a respeito de quem são 

essas populações, ditas tradicionais, permanecem. Diegues e Arruda (2001) afirmam que 

nenhuma cultura tradicional existe em estado puro e as características que definem uma 

população tradicional não deve ser vista de forma isolada mas como integrantes de um modo 

de vida próprio, sendo que a presença e o peso de cada uma das características vão variar 

conforme o grau de articulação com o modo de produção capitalista dominante. Para essa 

classificação, os autores sugerem as seguintes características: a) dependência e até simbiose 

com a natureza, os ciclos naturais e os recursos naturais renováveis a partir dos quais se 

constrói um modo de vida; b) conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos que 

se reflete na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais, sendo esse 

conhecimento transferido de geração em geração pela oralidade; c) noção de território ou 

espaço onde o grupo social se reproduz econômica e socialmente; d) moradia e ocupação 

desse território por várias gerações, ainda que alguns membros individuais possam ter se 

deslocado para os centros urbanos e voltado para a terra de seus antepassados; e) importância 

das atividades de subsistência, ainda que a produção de mercadorias possa estar mais ou 

menos desenvolvida, o que implica uma relação com o mercado; f) reduzida acumulação de 

capital; g) importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações de 

parentesco ou compadrio para o exercício das atividades econômicas, sociais e culturais; h) 

importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, à pesca e atividades 

extrativistas; i) a tecnologia utilizada é relativamente simples, de impacto limitado sobre o 

meio ambiente. Há uma reduzida divisão técnica e social do trabalho, sobressaindo o 
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artesanal, cujo produtor (e sua família) domina o processo de trabalho até o produto final; j) 

fraco poder político, que, em geral, reside com os grupos de poder dos centros urbanos; l) 

auto identificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma cultura distinta das 

outras. 

Ainda, a partir da perspectiva de Diegues (2008), as comunidades tradicionais estão 

relacionadas com um tipo de organização econômica e social cujo foco não é a acumulação 

de capital e cuja força de trabalho é familiar e não assalariada. Uma característica importante 

desse modo de produção mercantil é o conhecimento que os produtores têm dos recursos 

naturais e os seus ciclos biológicos, hábitos alimentares e etc. Esse conhecimento tradicional, 

passado, oralmente, de geração em geração, tem sido cada vez mais reconhecido no meio 

acadêmico, como um importante instrumento para a conservação. Percebemos também que, 

cada vez mais, esse conhecimento tradicional tem feito parte das estratégias de gestão das 

Unidades de Conservação na elaboração de planos de manejo, ordenamento de recursos e 

monitoramento da biodiversidade.  

Ainda na tentativa de se conceituar o termo “populações tradicionais, mais recentemente, 

Diegues e Arruda (2001) definiram como sendo: grupos humanos culturalmente 

diferenciados que historicamente reproduzem seu modo de vida, de forma mais ou menos 

isolada, com base em modos de cooperação social e formas específicas de relações com a 

natureza, caracterizados tradicionalmente pelo manejo sustentado do meio ambiente. Nessa 

perspectiva, são considerados tanto os povos indígenas quanto os outros segmentos sociais 

que desenvolveram modos particulares de existência, adaptados a nichos ecológicos 

específicos. 

Cunha & Almeida (2001, p.184) também contribuíram para a conceituação do termo 

“populações tradicionais”. Em estudo sobre populações tradicionais e conservação 

ambiental, identificaram três aspectos comuns a todos os grupos de populações tradicionais: 

a) tiveram, pelo menos, em parte, uma história de baixo impacto ambiental”; b) têm 

interesses em manter ou em recuperar o controle sobre o território que exploram” e c) “estão 

dispostos a uma negociação: em troca do controle sobre o território, comprometem-se a 

prestar serviços ambientais”. Segundo Talbot (2016), os autores lançam um outro olhar para 

o conceito das populações tradicionais, em que estas são: grupos que conquistaram ou estão 

lutando para conquistar (por meio de meios práticos e simbólicos) uma identidade pública 

que inclui algumas e não necessariamente todas as seguintes características: o uso de técnicas 
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ambientais de baixo impacto, formas equitativas de organização social, a presença de 

instituições com legitimidade para fazer cumprir suas leis, liderança local e, por fim, traços 

culturais que são seletivamente reafirmados e reelaborados. 

Para Vianna (2008), as diversas tentativas de conceituar populações tradicionais caminharam 

para o reducionismo, o utilitarismo e, por vezes são excludentes e/ou “naturalizantes”. Além 

disso, algumas definições são tão gerais que poderiam se aplicar a qualquer população, ou 

são restritas ao tipo de atividade econômica que desenvolvem; algumas têm a expectativa de 

“congelamento” do modo de vida dessas comunidades e utilizam de forma inadequada 

marcos temporais. 

Para essa mesma autora, essa tendência histórica de idealização das populações tradicionais 

permeada de referências associadas a povos "primitivos", "harmônicos", "simbióticos" e 

"conservacionistas natos" deve ser repensada. Duas consequências de se utilizar essas ideias 

são o "congelamento" dessas populações ou a crença de que quaisquer mudanças podem 

alterar seus "padrões" tradicionais.  

Dito de outro modo, espera-se que o modo de vida das populações tradicionais seja imutável 

e, mais ainda, acredita-se que, a partir do acesso às políticas públicas, do aumento da renda 

e da inserção no mercado, essas populações não mais serão consideradas tradicionais e não 

poderão permanecer na Unidade de Conservação. Uma consequência dessa ideia, quando 

relacionamos a importância dessas populações somente à conservação ambiental e não 

consideramos o seu valor humano "nato", é o fato de enxergamos essas populações apenas 

sob a perspectiva "utilitária" (Vianna, 2008). Numa visão utilitária, nos interessamos por 

salvaguardar os modos de vida e a cultura dessas populações para que nos ensinem seus 

conhecimentos, e que se mantenham naqueles territórios porque nos "servem" como 

guardiões da floresta.  

A definição do conceito de Populações Tradicionais nos Cenários Político, Ambiental 

e Jurídico 

Para Santilli (2005), a primeira tentativa de se ter uma definição legal do termo “populações 

tradicionais” foi no processo de criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

– SNUC33. Conforme ressalta a autora, na versão final da proposta que deu origem ao SNUC, 

                                                           

33 De acordo com a pesquisa realizada por Talbot (2016), a primeira menção que se faz ao termo ‘populações 
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o conceito do que seria “populações tradicionais” foi vetado devido a divergências de 

entendimentos, tanto dos preservacionistas, quanto das próprias populações, cada qual com 

seu motivo. Contudo, mesmo sem haver uma definição legal para o termo por conta do veto, 

com a instituição do SNUC, em 2000, as populações tradicionais ganharam um dispositivo 

jurídico capaz de lhes dar visibilidade.  

Após a visibilidade dada pelo SNUC, por meio do Decreto s/n de 27 de dezembro de 2004, 

modificado pelo Decreto s/n de 13 de Julho de 2006, foi instituída a Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais34. Com a intensificação das 

discussões sobre o reconhecimento das populações tradicionais e dos seus direitos e a partir 

da mobilização de associações, entidades e movimentos, os órgãos governamentais acataram 

as reivindicações e, logo após, foi instituída a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - PNPCT, através do Decreto n.º 6.040 

de 7 de fevereiro de 2007.  

Portanto, foi somente em 2007, com a instituição da PNPCT, que o termo “populações 

tradicionais” teve seu conceito jurídico melhor definido. Nesse decreto, o conceito de 

“populações tradicionais” aparece como “Povos e Comunidades Tradicionais” e traz uma 

definição abrangente que não se limita à legislação ambiental: 

Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e 

que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 

social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição 

para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 

utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 

tradição (DECRETO 6040/2007); 

O caminho para se chegar à definição trazida pelo Decreto 6040/2007 teve, segundo Vianna 

(2008), sua primeira conceituação legal, em 2006, no bojo da Lei nº11.428, que dispõe sobre 

o bioma da Mata Atlântica: Art. 3º Consideram-se para os efeitos desta Lei: 

                                                           
tradicionais’ no contexto jurídico brasileiro é no Decreto nº 1.298 de 27 de outubro de 1994, que regulamenta 

as florestas nacionais. No entanto, ele apenas faz referência temporal para considerar as populações tradicionais 

passíveis de permanecer residindo em florestas nacionais e não traz uma definição, deixando a cargo do 

Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal a missão de regulamentar a forma pela qual poderá ser 

autorizada a permanência, dentro dos limites das FLONAS, de populações tradicionais que comprovadamente 

habitavam a área antes da data de publicação do respectivo decreto de criação (Brasil 1994). 

 
34 O Decreto que instituiu a Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais – 

CNPCT foi revogado pelo Decreto 8.750 de 2016 que criou o Conselho Nacional de Povos e Comunidades 

Tradicionais, alterando a sua denominação, competência e composição.  
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 (...) II - População tradicional: população vivendo em estreita relação com 

o ambiente natural, dependendo de seus recursos naturais para a sua 

reprodução sociocultural, por meio de atividades de baixo impacto 

ambiental (Brasil, 2006). 

Também, em 2006, sob influência dos conceitos trazidos por Diegues e Arruda (2001), o 

MMA editou uma “Síntese Executiva” do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que possui 

um tópico específico (2.7) para tratar de “aspectos socioculturais do uso da água e as 

sociedades tradicionais” (MMA 2006). Nesse documento, as populações tradicionais são 

divididas em duas categorias, os povos indígenas e as populações tradicionais não indígenas, 

e estas últimas têm como características básicas “o fato de viverem em áreas rurais em 

estreita dependência do mundo natural, de seus ciclos e de seus recursos, fundamentais para 

a manutenção de seu modo de vida” (MMA 2006, p.55). A Síntese Executiva reconhece não 

existir “uma identificação e uma classificação definitivas dessas populações”, mas informa 

que estudos indicam a existência de cerca de 14 tipos diferentes dessas populações, 

utilizando um mapa adaptado de Diegues & Arruda (2001), para ilustrar a localização 

espacial dessas populações no território.  

A mais recente norma legal trazendo conceitos e definições pertinentes à temática das 

populações foi a Lei nº 13.123 de 20 de maio de 2015, que, dentre outros, dispõe sobre o 

acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional 

associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da 

biodiversidade. A definição adotada pela lei para comunidade tradicional é a mesma adotada 

na PNPCT. 

O território como paisagem de vida das populações tradicionais 

Embora não haja consenso sobre uma definição única a respeito do termo populações 

tradicionais nos cenários antropológico, acadêmico, político e legal, existe um ponto em 

comum nas diversas tentativas: em todas, há uma relação de dependência entre o sujeito dito 

“tradicional" e o seu território de vida. Portanto, para entendermos, de fato, as diferentes 

definições do termo “população tradicional” é necessário adentrarmos também no conceito 

de “território”. Esses dois conceitos estão intimamente relacionados e essa estreita relação 

pode ser percebida, inclusive, no próprio Decreto 6040/2007 que, juntamente com o conceito 

de “Povos e Comunidades Tradicionais”, trouxe também o conceito de “Territórios 

Tradicionais”: 
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(...) II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução 

cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam 

eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz 

respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que 

dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e demais regulamentações (Brasil,2007). 

Para além do conceito trazido pelo Decreto 6040/2007, o termo “território” varia bastante 

conforme a área do conhecimento. Nesse sentido, Haesbaert (2011, p.37) traz que: 

(...) enquanto o geógrafo tende a enfatizar a materialidade do território, em 

suas múltiplas dimensões (que deve ria incluir a interação sociedade-

natureza), a Ciência Política enfatiza sua construção a partir de relações de 

poder (na maioria das vezes, ligada à concepção de Estado); a Economia, 

que prefere a noção de espaço à de território, percebe-o muitas vezes como 

um fator locacional ou como uma das bases da produção (“enquanto força 

produtiva”); a Antropologia destaca sua dimensão simbólica, 

principalmente no estudo das sociedades ditas tradicionais (mas também no 

tratamento do “neotribalismo” contemporâneo); a Sociologia o enfoca a 

partir de sua intervenção nas relações sociais, em sentido amplo, e a 

Psicologia, finalmente, incorpora-o no debate sobre a construção da 

subjetividade ou da identidade pessoal, ampliando-o até a escala do 

indivíduo.  

A identidade de um grupo, para Little (2002), se estabelece, entre outros fatores, pela relação 

com os territórios construídos, com base nas suas respectivas cosmografias. Segundo o autor, 

o conceito de cosmografia é definido como:  

[...] os saberes ambientais, ideologias e identidades − coletivamente criados 

e historicamente situados − que um grupo social utiliza para estabelecer e 

manter seu território. A cosmografia de um grupo inclui seu regime de 

propriedade, os vínculos afetivos que mantém com seu território específico, 

a história da sua ocupação guardada na memória coletiva, o uso social que 

dá ao território e as formas de defesa dele (p. 4). 

O território é visto por Diegues (2008, p.85) como sendo um aspecto de grande importância 

na relação entre as populações tradicionais e o ambiente natural e, nesse sentido, o define 

como “uma porção da natureza e espaço sobre o qual uma sociedade determinada reivindica 

e garante a todos, ou a uma parte de seus membros, direitos estáveis de acesso, controle ou 

uso sobre a totalidade ou parte dos recursos naturais aí existentes que ela deseja ou é capaz 

de utilizar”. De acordo com Haesbaert (2011, p.40), o território é “produto da 

apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido.  

Para Little (2002), é clara a relação do termo “populações tradicionais” e a luta pelo território 

de vida. Esse autor ressalta que o conceito de povos tradicionais busca encontrar 

semelhanças importantes na diversidade fundiária do país, ao mesmo tempo em que se insere 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart231
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#dtart68
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#dtart68
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no campo das lutas territoriais atuais presentes em todo o Brasil e surge como um mecanismo 

de defesa de territórios tradicionais diante das ameaças provocadas, tanto pelas novas 

fronteiras de expansão advindas dos movimentos migratórios, quanto pela ascensão e 

consolidação do movimento ambientalista, que passava a adotar, cada vez mais, a estratégia 

de criar áreas protegidas para garantir a conservação da natureza.   

Para fins dessa dissertação 

Assim como existem diversos conceitos para “território”, os termos povo, comunidade e 

população também têm distintos significados, tanto no âmbito jurídico quanto no sociológico 

e antropológico e, podem, de certa forma, causar confusão de entendimento e diferentes 

percepções para leitores de formações distintas. No entanto, vale explicar que, para esse 

trabalho, os termos povos tradicionais, comunidades tradicionais e populações tradicionais 

serão considerados como sinônimos. Aqui as populações tradicionais são aquelas não 

indígenas, para as quais são elencadas, por diferentes autores, características que ajudam a 

identificar sua tradicionalidade. Dentre elas, podemos destacar o autoreconhecimento, a 

presença histórica e adaptação cultural em determinados territórios, sentimento de 

pertencimento, uso coletivo dos recursos naturais, formas de organização social próprias, 

valores éticos próprios, por vezes uma linguagem própria, pouca relação com a sociedade 

urbana, grande dependência dos ciclos da natureza e de seus recursos, baixa dependência da 

economia de mercado e produção principalmente voltada para sua própria subsistência 

(Little 2002; Vianna 2008; Diegues 2008). Adotaremos também o entendimento de território 

proveniente principalmente das concepções cultural e política, que enfocam valores de 

identidade e poder, respectivamente. Utilizaremos a perspectiva de território como sendo um 

produto histórico de processos sociais e políticos, um espaço onde um grupo ou o Estado 

exerce seu poder, assim como um espaço que permite a manifestação da identidade de um 

povo. 

Ainda, apesar de sabermos que o grupo constituído por “populações tradicionais” ultrapassa 

os limites de uma área protegida, o foco, para fins desse estudo, será dado às populações 

tradicionais que estão inseridas no contexto das Reservas Extrativistas.  
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SEÇÃO 4 

Estado e Populações Tradicionais: o contorno de uma estreita relação na 

consolidação de políticas públicas 

Mendes (2014) destaca o grande desafio que é assegurar a universalização dos direitos e a 

implementação de recortes e abordagens diferenciados que permitam a convergência entre a 

conservação ambiental, a salvaguarda dos modos de vida tradicionais e a promoção do bem-

estar individual e coletivo de maneira adequada às suas realidades e processos históricos.  

Nesse caminho, grande parte das discussões políticas e socio econômicas acerca e para o 

desenvolvimento estão focadas na forma como as necessidades humanas podem e devem ser 

satisfeitas. Para Reviere et al. (1996), o que está em discussão, quando se fala de 

necessidades, é a capacidade de definirem intervenções que permitam atuar “como 

instrumentos para identificar o que falta a determinado grupo de forma a alcançar vidas mais 

satisfatórias”. Nesse sentido, as políticas públicas podem servir como instrumento na 

promoção de vidas mais satisfatórias, desde que criadas e implementadas a partir das 

necessidades humanas em suas diversas concepções, materiais e imateriais. 

Notadamente, não existe uma única ou melhor definição do que seja política pública. Mead 

(1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de 

grandes questões públicas e, Lynn (1980), como um conjunto de ações do governo que irão 

produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue a mesma linha: política pública é a soma 

das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que 

influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como 

“o que o governo escolhe fazer ou não fazer”35. Para esse autor, o que determina o que é ou 

não é uma política pública é a personalidade jurídica do ator protagonista. Em outras 

palavras, é política pública somente quando emanada de ator estatal. Souza (2006) afirma 

que, apesar da diversidade de definições para esse termo, a definição mais conhecida 

continua sendo a de Laswell (1936/1958), qual seja: políticas públicas são decisões e análises 

que implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença 

faz (Souza, 2006, p. 12-13). 

                                                           
35 Há mais de 40 anos, Bachrach e Baratz (1962) mostraram que não fazer nada em relação a um problema 

também é uma forma de política pública.  
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Segundo Souza (2006), as definições de políticas públicas, mesmo as minimalistas, guiam o 

nosso olhar para o lócus onde os embates em torno de interesses, preferências e ideias se 

desenvolvem, isto é, os governos. Para essa autora, se admitirmos que a política pública é 

um campo holístico, isto é, uma área que situa diversas unidades em totalidades organizadas, 

isso tem duas implicações. A primeira é que a área “políticas públicas”, embora formalmente 

seja um ramo da ciência política, torna-se território de várias outras disciplinas, teorias e 

modelos analíticos. A segunda é que o caráter holístico da área não significa que ela careça 

de coerência teórica e metodológica, mas sim que ela comporta vários “olhares”. A mesma 

autora apresenta o ciclo em que perpassam as políticas públicas, ou seja, após desenhadas e 

formuladas, desdobram- se em planos, programas, projetos, bases de dados ou sistema de 

informação e pesquisas. Quando postas em ação, são implementadas, ficando daí submetidas 

a sistemas de acompanhamento e avaliação. 

Considerando a participação do Estado na formulação das políticas públicas, Souza (2006) 

destaca que há influência de outros segmentos, que não os governos, tais como grupos de 

interesse e os movimentos sociais, de modo que o Estado tem uma “autonomia relativa”, o 

que faz com que o mesmo tenha espaço próprio de atuação. Conforme ressalta Brasil & 

Capella (2016), o elemento central do processo de produção de políticas públicas é a ideia 

de que o agente mais importante, mas não exclusivo, é o governo.  

Em se tratando de políticas ambientais, para Santilli (2005), não existe a possibilidade de 

fazer um política de conservação ambiental de forma efetiva sem incluir e envolver, de forma 

qualificada, as comunidades locais e seus conhecimentos e práticas de manejo ambiental 

tradicionais, principalmente quando consideramos a dimensão territorial, a “pobreza” e as 

desigualdades sociais encontradas no Brasil. 

Nesse sentido, considerando que houve avanços significativos em termo de políticas 

públicas ambientais e sociais com vista à valorização das populações tradicionais no 

contexto nacional e internacional, elencaremos, nos próximos tópicos dessa seção, algumas 

dessas políticas que possibilitaram o reconhecimento, assim como garantia de direitos e 

maior visibilidade dessas populações ao longo do tempo. Em alguns casos, será inevitável 

não trazer também os retrocessos que essas políticas públicas sofreram nos últimos anos. No 

entanto, vale ressaltar que a intenção não é esgotar os avanços conquistados na busca pelo 

reconhecimento desses grupos e, tão pouco, nos posicionar politicamente em relação ao que 

aqui consideramos como retrocessos. A intenção é apenas destacar aqueles avanços e 
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retrocessos que consideramos mais significantes no processo de valorização e visibilidade 

das populações tradicionais no contexto brasileiro.  

 

A influência das Convenções e das Conferências Internacionais para o 

reconhecimento dos direitos das populações tradicionais 

 

O reconhecimento jurídico das populações tradicionais, no contexto brasileiro, teve forte 

influência de outras discussões que aconteceram internacionalmente. Nesse sentido, os 

avanços trazidos das discussões feitas na Conferência Geral da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura que deu origem à Declaração Universal sobre a 

Diversidade Cultural36, assim como da Convenção sobre a Proteção e a Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais37 refletiram nos nossos dispositivos e decretos, 

sobretudo, na elaboração da nossa Constituição Federal de 198838.  

Segundo a retrospectiva feita por Shiraishi Neto (2007) sobre os instrumentos jurídicos que 

foram instituídos com vista ao reconhecimento das populações tradicionais, as ações de 

mobilização perpetradas pelos movimentos e fortalecidas por medidas implementadoras dos 

dispositivos constitucionais incrementaram o reconhecimento das populações tradicionais 

no início do século XXI. O mesmo autor destaca o reforço de instrumentos elaborados por 

agências multilaterais, tais como ONU, UNESCO e OIT, no processo de reconhecimento 

desses grupos.  

Para Shiraishi Neto (2007), a ratificação da Convenção 169 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), em junho de 2002, evidenciou a força das reivindicações dos 

movimentos sociais e ressaltou o caráter aplicado do conceito de “terras tradicionalmente 

ocupadas”. Essa Convenção reconheceu como critério fundamental os elementos de 

autoidentificação, e reforçou, em certa medida, a lógica de atuação dos movimentos sociais 

                                                           
36 A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural proclama, em seu artigo 4, que a defesa da diversidade 

cultural é um imperativo ético, inseparável do respeito à dignidade da pessoa humana.  
37 A Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, em seu artigo 5º, as 

partes se comprometem a adotar medidas para a proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais. 

38 Na nossa Constituição Federal de 1988, em seu artigo 215, o Estado deve garantir a todos o pleno exercício 

dos direitos culturais. E como sinais distintivos da identidade dos diversos grupos formadores da sociedade 

brasileira, incluiu, dentre outros, suas formas de expressão e seus modos de criar, fazer e viver (art. 216, i e ii). 
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orientados principalmente por fatores étnicos e pelo advento de novas identidades coletivas. 

Foi a partir da Convenção 169, nos termos do seu Art. 2.º, que o procedimento de 

reconhecimento de “povos” e/ou “comunidades” foi explicitado sob um significado lato 

senso, para além do sentido estrito de “tribo”, assim enunciado:  

“a consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser tida como 

critério fundamental para determinar os grupos aos quais se aplicam as 

disposições desta Convenção”. (OIT, 1989) 

Além disso, o Art. 14 dessa Convenção assevera o seguinte em termos de dominialidade e 

direitos territoriais:  

“dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e 

de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam”. (OIT, 1989). 

Vale destacar que a ratificação da Convenção 169, pelo Brasil, além de reforçar instrumentos 

de redefinição da política agrária, também favoreceu a aplicação da política ambiental e de 

políticas étnicas, reforçando os termos da implementação de um outro dispositivo 

transnacional: a Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB, cujo texto foi firmado 

durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 

92), e aprovado pelo Senado Federal através do Decreto legislativo n.º 2, de 1994.  

A CDB foi um divisor de águas para a estratégia de conservação da biodiversidade. Antes 

de sua assinatura, a proteção da biodiversidade se baseava em valores científicos, estéticos 

e de lazer, com ênfase para as chamadas “espécies carismáticas”. O advento da CDB ampliou 

e diversificou os atores e as populações tradicionais passaram a fazer parte das discussões 

sobre a biodiversidade. A repartição justa e equitativa dos benefícios gerados pela utilização 

dos recursos genéticos da biodiversidade passaram a fazer parte dos pleitos por direitos das 

populações tradicionais sobre tais recursos. Portanto, a CDB teve o importante papel de dar 

corpo jurídico a um determinado feixe de direitos concernentes para esses grupos, quais 

sejam, os saberes, inovações e técnicas desenvolvidas pelos povos tradicionais em sua 

interação com a natureza (Moreira, 2007). Se por muito tempo se acreditou que o convívio 

desses povos se contrapunha à proteção e utilização sustentável da natureza, outro foi o 

paradigma adotado pela CDB. A convenção parte da aceitação da possibilidade de existência 

harmônica entre sociedade e natureza e representa a superação da ecologia profunda, 

segundo a qual só seria possível perpetuar os recursos naturais se o homem estivesse deles 

separado, pois seu convívio seria essencialmente nocivo (Diegues, 2004). 
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Da articulação entre a Convenção 169 e da Convenção sobre Diversidade Biológica, 

Shiraishi Neto (2007) constata que a noção de “comunidades locais”, que antes denotava 

principalmente um tributo ao lugar geográfico e a um suposto “isolamento cultural”, ganhou 

o sentido de “tradicional”, enquanto reivindicação atual de grupos sociais e povos face ao 

poder do Estado e enquanto direito manifesto através de uma diversidade de formas de 

autodefinição coletiva.  

 

O reconhecimento jurídico das populações tradicionais no contexto brasileiro 

O SNUC 

O SNUC incorporou avanços importantes para o encaminhamento dos conflitos entre 

populações e unidades de conservação. Entre eles, podemos citar o reconhecimento das 

populações tradicionais não só como parceiras na conservação, mas como detentoras de 

direitos sobre seu território, assegurados por dispositivos criados para a sua proteção.  

Como podemos observar no artigo 4º que define os objetivos do SNUC, essa lei assume pela 

primeira vez que o sistema deve não só observar a biodiversidade como também a socio 

biodiversidade, destacando-se os seguintes dispositivos: 

IV – Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

XIII – Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de 

populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua 

cultura e promovendo-as social e economicamente (grifos nossos).  

O artigo 5º que define as diretrizes do SNUC também traz avanços em termos 

socioambientais quando destaca a necessidade de democratização do processo de criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação. Destacam-se os dispositivos: 

II – assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao 

envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da política 

nacional de unidades de conservação; 

III – assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação; 

V – incentivem as populações locais e as organizações privadas a 

estabelecerem e administrarem unidades de conservação de conservação 

dentro do sistema nacional; 

VIII – assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de 

conservação sejam feitos de forma integrada com as políticas de 
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administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e 

necessidades sociais e econômicas; 

IX – considerem as condições e necessidades das populações locais no 

desenvolvimento e na adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável 

dos recursos naturais; 

X – garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da 

utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de 

conservação meios de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos 

recursos perdidos (grifos nossos). 

Os artigos 18 e 20, criam, respectivamente, as Reservas Extrativistas e as Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável, valorizando o papel e a contribuição das populações 

tradicionais para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. Ambas têm entre seus 

objetivos proteger populações tradicionais, sua cultura e seus meios de vida. As Florestas 

Nacionais, definidas no artigo 17, também tem sua importância na proteção das populações 

tradicionais, uma vez que admitem a presença desses grupos, desde que já residentes à época 

em que se criou a UC. No entanto, nessa categoria, as populações tradicionais não atuam 

como gestoras e a sua participação nas decisões se limita as regras de um Conselho 

Consultivo, enquanto nas RESEX e RDS, essa participação acontece por meio de Conselhos 

Deliberativos. 

Ainda sobre os avanços trazidos pelo SNUC para o reconhecimento das populações 

tradicionais, no artigo 42, fica assegurado para esses grupos a indenização ou a compensação 

pelas benfeitorias perdidas e o reassentamento, pelo poder público, em local e condições 

acordadas entre as partes. Isso, quando ocorrer da criação de uma unidade de conservação 

de proteção integral que não permite a presença das populações tradicionais. 

As Reservas Extrativistas 

As Reservas Extrativistas constituíram em um grande avanço para o reconhecimento das 

populações tradicionais tidas como invisíveis até o início dos anos 90. Portanto, a 

implantação das Reservas Extrativistas significa uma forma importante e diferenciada de 

reconhecimento dos direitos territoriais de ocupantes de territórios tradicionais. Segundo 

Almeida et al. (2018), essa categoria de Unidade de Conservação, resultado de um processo 

histórico de mobilização social ocorrido na Amazônia, após 10 anos de confrontos em torno 

das terra e dos recursos naturais, conseguiu se estabelecer como uma política pública com 

capacidade para contribuir com a conservação da biodiversidade e com a redução das 
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pobrezas e desigualdades, além de promover justiça social e equidade das populações 

tradicionais que vivem nesse contexto.  

Almeida et al. (2018), em estudo feito 30 anos após a criação da primeira Reserva 

Extrativista, demonstram os aportes positivos da criação das Reservas Extrativistas. Dentre 

eles está a proteção de terras públicas contra a grilagem de terra e o uso predatório, o uso 

compartilhado de recursos naturais como alternativa eficiente ao regime de propriedade 

privada e a valorização/reconhecimento dos serviços ambientais prestados pelas populações 

tradicionais que, utilizando de seus conhecimentos combinados às técnicas de baixo impacto, 

ajudam a fazer a conservação da cobertura florestal e da diversidade vegetal e animal. 

Destaca-se, nesse estudo, o aporte positivo das Reservas Extrativistas para a conquista dos 

direitos territoriais e dos direitos sociais que são vistos como instrumentos de justiça e de 

inclusão para povos e comunidades detentoras de ricas tradições culturais de habitantes de 

florestas amazônicas, de chapadas e veredas e de outros ambientes de alta biodiversidade e 

baixa densidade demográfica.  

Quando expandimos o entendimento das Reservas Extrativistas para além do direito ao 

território, representado na garantia de moradia e no direito ao uso dos recursos naturais, 

conseguimos enxergar os avanços da criação dessas Unidades de Conservação no sentido 

também da segurança alimentar e da salvaguarda dos modos de vida, da cultura, do lazer e 

do modo de fazer que, para essas populações, são fatores que dependem da vida naquele 

território específico e que, portanto, são e estão interligados.  

No entanto, ainda que as RESEX configurem um avanço para o reconhecimento desses 

grupos tradicionais e seus territórios de vida, e que esse avanço seja reconhecido pelos 

movimentos sociais que representam esses grupos tradicionais que vivem nessas Unidades 

de Conservação, destacamos a demanda das lideranças comunitárias pela regulamentação 

das Resex por meio de um Decreto e o questionamento com relação à forma de gestão e 

implementação dessas Unidades pelo ICMBio, alegando que a proposta do seringueiro e 

sindicalista Chico Mendes para as Resex era diferente do que está sendo realizado hoje, no 

aspecto da autonomia e perspectiva de cogestão desses territórios.  

 

 



69 
 

A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades 

Tradicionais – PNPCT – DECRETO 6040/2007 

A PNPCT foi fundamental no avanço do reconhecimento das populações tradicionais, não 

somente por propiciar a inclusão política e social desses povos, mas também por estabelecer 

um pacto entre o poder público e esses grupos, com obrigações de parte a parte e o 

comprometimento maior do Estado em assumir a diversidade no trato com a realidade 

brasileira. Portanto, além de ter sido o instrumento que deu uma definição legal ao conceito 

de povos e comunidades tradicionais e aos seus territórios, para além da legislação 

ambiental, essa política tem o grande mérito de estabelecer diretrizes e objetivos que 

permitem às políticas públicas universais do governo brasileiro se adequarem para atender 

às demandas e características singulares deste grupo. Como principal objetivo, a PNPCT 

estabelece em seu Artigo 2º: 

A PNPCT tem como principal objetivo promover o desenvolvimento 

sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no 

reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, 

sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua 

identidade, suas formas de organização e suas instituições.  

São instrumentos de implementação dessa política:    

  I - os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais; 

 II - a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais, instituída pelo Decreto de 13 de julho de 2006;  

 III - os fóruns regionais e locais; e  

 IV - o Plano Plurianual. 

Gerada a partir de demandas históricas de segmentos sociais, até então invisíveis aos olhos 

do Estado brasileiro, a PNPCT garante o cumprimento dos artigos 215 e 216 da Constituição 

Federal que consagram diversos direitos fundamentais, como o direito à cultura. Esses 

artigos dirigem comandos expressos ao Estado visando à proteção dos grupos sociais que 

contribuíram para a formação da identidade étnica, cultural e histórica de nossa sociedade, 

ao dispor:  

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais 

e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização 

e a difusão das manifestações culturais. § 1º - O Estado protegerá as 

manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de 

outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. (...)  
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Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 

de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

 I - as formas de expressão;  

II- os modos de criar, fazer e viver; (…)  

Em 2018, a constitucionalidade desse decreto foi questionada, por meio do Ofício nº 

239/2018-CNA, com a alegação de que o referido instrumento normativo “contém vícios de 

inconstitucionalidade formal, que comprometem sua validade e desautorizam sua 

permanência no ordenamento jurídico brasileiro.” Para o Presidente da Confederação 

Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA e para a  presidente da Frente 

Parlamentar da Agropecuária – FPA, responsáveis pelo pedido de revogação desse decreto, 

a partir dos motivos elencados acima, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

de Povos e Comunidades Tradicionais deixa “margem a várias interpretações que estimulam 

e culminam em atos que afrontam a ordem e a segurança, além de violarem a garantia 

constitucional de proteção à propriedade privada e à dignidade humana, imputando aos 

proprietários rurais a perda de suas terras, de suas produções e de seu sustento familiar.”  

Em resposta ao Ofício nº 239/2018-CNA, a Câmara de Populações Indígenas e Comunidades 

Tradicionais do Ministério Público Federal (6ºCCR) elaborou uma Nota Técnica que, além 

de reforçar a importância da PNPCT e a sua constitucionalidade, baseada nos direitos 

fundamentais da CF/88, destacou o valor intrínseco das populações tradicionais na 

composição da cultura brasileira. Segundo essa Nota, os direitos fundamentais elencados nos 

Art. 215 e 216 da Constituição Federal se referem à promoção de igualdade substantiva e da 

justiça social, na medida em que confere direitos a grupos socialmente desfavorecidos, que 

só muito recentemente passaram a contar com políticas públicas que visam à efetivação dos 

seus direitos. Portanto, o principal objetivo desses artigos, conforme argumentação da 6º 

CCR, é o de assegurar a possibilidade de sobrevivência e florescimento de grupos dotados 

de cultura e identidade étnica próprias, os quais, sem a necessária proteção, tenderiam a ser 

absorvidos pela sociedade envolvente, por meio da urbanização forçada, pela qual essa 

população é jogada e abandonada à margem da cidadania nas periferias das cidades, sujeitas 

a diferentes formas de marginalização.  

Para a 6º CCR, o vínculo entre a dignidade da pessoa humana e a garantia conferida aos 

povos e comunidades tradicionais pelos arts. 215 e 216 da Constituição Federal é inequívoco, 
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tendo em vista estarem ligados a valores essenciais para esses grupos, relacionados à sua 

própria existência física e cultural, resultante do elo que mantém a união do grupo, e que 

permite sua continuidade através das sucessivas gerações, possibilitando a preservação da 

cultura, dos valores e do modo peculiar de vida dessas comunidades associados às suas 

territorialidades. Além disso, a 6º CCR destacou em sua Nota Técnica que a preservação da 

identidade desses grupos é um direito decorrente do que dispõe o art. 1º da Convenção nº 

169 da Organização Internacional do Trabalho, que prevê a autoidentificação como um 

critério fundamental para a definição dos grupos aos quais se aplicam as disposições daquela 

Convenção. Assim, tendo em vista a incorporação da Convenção 169 da OIT ao 

ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do Decreto nº 5.051, de 19/04/2004, o Ministério 

Público frisou que o Decreto nº 6040/2007 encontrava-se em perfeita consonância com as 

disposições convencionais que vem regulamentar e que era vital que outros instrumentos 

concretizassem os direitos desses povos, permitindo, assim, que permaneçam íntegros, 

vivendo de acordo com os seus costumes e tradições. Para concluir, a Nota Técnica do MPF 

afirma que: 

 “[...] Decreto 6.040/2007 nada mais é, portanto, do que um instrumento 

para a concretização desses direitos, dando eficácia aos comandos 

constitucionais e convencionais, garantindo, dessa forma, o alcance da 

finalidade da Constituição e da Convenção 169 da OIT. 

 

Instrumentos de controle e participação social voltados para as populações tradicionais 

O Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais – CNPCT - DECRETO 

Nº 8.750, DE 9 DE MAIO DE 2016 

O Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais - CNPCT foi criado pelo 

Decreto Nº 8.750, de 9 de maio de 2016, após a revogação do Decreto de 13 de julho de 

2006, responsável por alterar a denominação, competência e composição da Comissão 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, criada em 2004, 

por meio do Decreto s/n de 27 de Dezembro.  Após a extinção do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, órgão no qual o CNPCT estava vinculado 

originalmente, esse conselho foi transferido para o Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos.    

Composto por 29 representantes de segmentos de Povos e Comunidades Tradicionais e 15 

governamentais, o CNPCT é, segundo o Decreto que o instituiu, um órgão colegiado de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.750-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.750-2016?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Dnn/Dnn10884.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Dnn/Dnn10884.htm
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caráter consultivo e tem como uma das principais competências coordenar, acompanhar e 

monitorar a implementação e a regulamentação da Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - PNPCT e do Plano Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, em colaboração com 

os órgãos competentes por sua execução. Além dessa competência, o CNPCT tem papel 

crucial na proposição e acompanhamento quanto a criação e aperfeiçoamento de políticas 

públicas que resguardem a autonomia e a segurança territorial dos povos e comunidades 

tradicionais e seus direitos frente a ações ou intervenções públicas ou privadas que afetem 

ou venham a afetar seu modo de vida e/ou seus territórios tradicionais; 

No entanto, apesar da sua relevância para o reconhecimento e valorização das populações 

tradicionais, esse conselho, assim como tantos outros, chegou a ser suspenso após o Decreto 

9.759/2019, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) em abril de 2019. O referido 

decreto extinguiu e estabeleceu diretrizes, regras e limitações para colegiados da 

administração pública federal instituídos por ato infralegal, cuja lei em que são mencionados 

nada conste sobre a competência ou a composição. Recentemente, na sequência do decreto 

que limou inúmeras instâncias de participação e controle social para a formulação, 

implementação e avaliação de políticas públicas, houve uma consulta, inclusive ao ICMBio, 

para avaliar os efeitos desse decreto, criando margem para que cada instituição defendesse 

a manutenção de algumas instâncias. A partir dessa consulta, o CNPCT fez a sua defesa e 

saiu dos rol dos conselhos extintos.  

Segundo Cláudia Pinho, representante da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneira e 

integrante do CNPCT, extinguir o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades 

Tradicionais era: 

 “Extinguir um espaço de diálogo direto é, nada mais, nada menos do que 

também se fechar uma porta para o reconhecimento da diversidade 

brasileira. Então, isso afeta diretamente todo mundo porque toda a sociedade 

se beneficia do que os povos e comunidades tradicionais fazem, seja direta 

ou indiretamente”, acrescenta Cláudia Pinho. 

Para o geraizeiro, Samuel Caetano, do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de 

Minas (CAA-NM), o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais tem ainda 

valor subjetivo dentro de uma perspectiva cultural:    

“Ali você constrói alianças, rememora fatos, faz intercâmbio de 

experiências, aprende com os diferentes modos de vida. É um espaço de 
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comunhão de lutas, de unificação de bandeiras, de identificação de ameaças 

e de construção de alternativas pra conviver com os desafios. É também um 

espaço de conhecimento entre os povos, pra cada um saber da realidade do 

outro. O conselho tem essa característica de nos unir e nos fortalecer”.  

O Plano Nacional de Fortalecimento das Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas – 

PLANAFE  

O PLANAFE é um dos planos de implantação da Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – PNPCT. Portanto, se constituiu como 

um dos instrumentos dessa Política, e tem a finalidade de, segundo a Portaria Interministerial 

que o instituiu – Portaria nº 380, de 11 de Dezembro de 2015 -, adequar, articular e propor 

ações de acesso às políticas públicas de saúde, educação, infraestrutura social, fomento à 

produção sustentável, geração de renda e gestão ambiental e territorial das áreas de uso e 

ocupação tradicional, visando assegurar a qualidade de vida, o acesso e uso sustentável dos 

recursos naturais, a conservação ambiental e a promoção dos direitos humanos para as 

comunidades extrativistas e ribeirinhas.  

O PLANAFE nasceu dos debates em torno da implementação do PNPCT, entre os anos de 

2011 e 2013 (MMA, 2017). Esses debates ocorreram em grandes eventos de mobilização 

extrativista, coordenado pelas próprias organizações representativas, como o Conselho 

Nacional das Populações Extrativistas - CNS. Nesses eventos, nomeados de Chamados da 

Floresta, apontavam-se a necessidade de direcionamento das políticas públicas para o 

atendimento das singularidades desses segmentos sociais que cumprem papel fundamental 

na conservação ambiental. Em 2013, a Portaria Interministerial nº 29, de 8 de Fevereiro, 

instituiu Grupo de Trabalho integrado pelos Ministérios do Meio Ambiente, do 

Desenvolvimento Agrário, de Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e as organizações 

da sociedade civil: Conselho Nacional das Populações Extrativistas, Grupo de Trabalho 

Amazônico e Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Marinhas e 

Costeiras, com a finalidade de preparar a primeira versão do PLANAFE. Esse primeiro plano 

focou apenas na situação das comunidades localizadas em Unidades de Conservação, 

Projetos de Assentamentos e Áreas Destinadas Federais. 

Quatro eixos foram definidos a fim de responder às demandas apontadas pelas comunidades 

extrativistas e ribeirinhas a partir dos debates realizados no âmbito da Comissão Nacional 
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de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – CNPCT, quais 

sejam: Eixo da Gestão ambiental e territorial, Eixo da Inclusão Social, Eixo do Fomento à 

produção sustentável e Eixo da Infraestrutura. A temporalidade do Plano de Ações do 

PLANAFE acompanha o Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal, visando facilitar o 

monitoramento das ações propostas.  

Contudo, vale destacar que a Comissão Intersetorial - responsável pela atualização do 

PLANAFE, bem como o estabelecimento de suas ações, metas e objetivos -  foi extinta pelo 

Decreto 9.759/2019. Com a sua extinção, o último plano elaborado abarcou o período de 

2017 a 2019 e, ainda que o PLANAFE não esteja extinto oficialmente, com a extinção da 

Comissão Intersetorial e o desmanche do lócus que tratava dessa pauta no MMA, extinguem-

se também as reuniões plenárias que deveriam se reunir para a elaboração do Plano que 

abarcaria o período de 2020 a 2022.  

A Comissão das Reservas Extrativistas Federais - CONAREX  

A Comissão das Reservas Extrativistas Federais (Conarex) foi instituída pela Portaria 

Conjunta ICMBio e MMA nº. 96, de 5 de abril de 201839, com as atribuições de apoiar, 

propor e monitorar a execução de políticas relativas a proteção dos meios de vida e da cultura 

das populações extrativistas tradicionais, o uso sustentável dos recursos naturais renováveis 

das Reservas Extrativistas federais e a conservação da biodiversidade. O grupo era 

constituído por 15 (quinze) membros, sendo 2 (dois) do Ministério do meio Ambiente – 

MMA, 5 (cinco) do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio e 

8 (oito) representantes das organizações representativas das populações tradicionais 

extrativistas. Essa Comissão não teve tempo hábil para ser, de fato, implementada. Enquanto 

se discutia o seu regimento interno, por conta do Decreto 9.759/2019, essa Comissão 

também foi extinta e suas atividades foram interrompidas.  

 

 

 

                                                           
39 Ainda que a CONAREX somente tenha sido formalizada em 2018 houve um conjunto importante de 

reuniões antes de sua institucionalização, a partir das quais vários debates foram aprofundados com efeito 

sobre instrumentos de gestão como os planos de manejo. 

https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/edital/portaria_conjunta__96_5abril2018.pdf
https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/edital/portaria_conjunta__96_5abril2018.pdf
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Políticas Públicas que se destinam à melhoria da qualidade de vida das populações 

tradicionais 

O Programa de Apoio à Conservação Ambiental: Bolsa Verde 

O Programa Bolsa Verde - PBV foi instituído pela Lei nº 12512 de 14 de outubro de 2011, 

e regulamentado pelo Decreto nº 7.772, de 28 de Setembro de 2011.  

Destinado a beneficiar famílias em situação de extrema pobreza localizadas em unidades de 

conservação de uso sustentável federais, assentamentos de reforma agrária e áreas de 

ribeirinhos, geridas pela União, tinha o Ministério do Meio Ambiente como o órgão 

responsável por sua coordenação, execução e operacionalização.  

O Programa tinha como objetivos: a) incentivar a conservação dos ecossistemas, entendida 

como sua manutenção e uso sustentável; b) promover a cidadania, a melhoria das condições 

de vida e a elevação da renda da população em situação de extrema pobreza que exercia 

atividades de conservação dos recursos naturais no meio rural; e c) incentivar a participação 

de seus beneficiários, em ações de capacitação ambiental, social, educação, técnica e 

profissional. O Bolsa Verde concedia o pagamento trimestral de R$ 300,00 e, em 

contrapartida, as famílias se comprometiam a não desmatar e a realizar o uso sustentável dos 

recursos naturais.  

O monitoramento do Programa era feito anualmente, em duas vertentes: uma ambiental e 

outra socioeconômica. Na primeira, a análise da cobertura vegetal foi realizada por imagens 

de satélite das Unidades de Conservação e dos projetos de assentamento, verificando tanto 

a evolução do desmatamento nas áreas do Programa quanto observando os limites 

estabelecidos no Código Florestal.  

Na segunda vertente, o monitoramento socioeconômico era feito amostralmente, realizado 

por meio de entrevistas e conduzidas com dois públicos: beneficiários do Programa Bolsa 

Verde e residentes nas mesmas áreas, porém não beneficiários do Programa. O 

monitoramento ambiental realizado em 2016, nas 904 áreas que possuem famílias 

beneficiárias do Programa, 70 eram Unidades de Conservação e 834 Projetos de 

Assentamento. Dessas, 96,18% mantiveram a cobertura vegetal dentro dos padrões 

estabelecidos pelo Código Florestal. Já o monitoramento socioeconômico apontou: 1) 

aumento do poder aquisitivo - incremento médio na renda de 42% depois dos benefícios do 

Bolsa Família e Bolsa Verde; 2) melhoria das condições de vida - maior presença nas escolas 
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de crianças e adolescentes, segurança alimentar e aquisição de materiais escolares; 3) 

incremento da produção agroextrativista: compra de equipamentos para melhorar a 

produção; e 4) condições de conservação do meio ambiente: consciência em questões 

relacionadas ao meio ambiente e restrições dos instrumentos de gestão.  

Em janeiro de 2014, o Programa Bolsa Verde atingia 51.498 famílias no total, sendo 17.463 

famílias em 66 Unidades de Conservação (ICMBio), 30.664 famílias em 808 Projetos de 

Assentamentos Diferenciados (INCRA) e 3.371 famílias de Ribeirinhos em 64 municípios 

cadastrados pela SPU. Um ano depois, estavam cadastradas pelo Programa 71.759 famílias 

(cerca de 20 mil famílias a mais), sendo 23.268 famílias em 68 Unidades de Conservação 

(ICMBio), 42.525 famílias em 888 Projetos de Assentamentos Diferenciados (INCRA) e 

5.966 famílias em 66 municípios cadastrados pela SPU.  

O Relatório Final do Monitoramento Amostral do Programa Bolsa Verde (Ano Base 2015), 

realizado pela UFRRJ, indicou uma percepção positiva40 dos beneficiários sobre o impacto 

do Programa para o seu bem-estar e a conservação ambiental dos territórios onde vivem. 

Segundo esse relatório, o recebimento do benefício trouxe um impacto muito alto ou alto 

(79%) no poder aquisitivo das famílias; muito alto ou alto (76%) na melhoria da condição 

de vida; muito alto ou alto (60%) no incremento da produção e muito alto ou alto (72%) na 

melhoria nas condições de conservação ambiental.  

Em razão do cenário de restrição de recursos, desde 2016, o Programa Bolsa Verde, 

oficialmente, não é executado. 

A Política de Garantia de Preços Mínimos da Sociobiodiversidade – PGPM-Bio 

A Política de Garantia de Preços Mínimos da Sociobiodiversidade – PGPM-Bio foi instituída 

com base na Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008, e é parte do Plano Nacional de 

Promoção das Cadeias de Produtos da Socio biodiversidade (PNPSB), que busca estruturar 

arranjos produtivos sustentáveis, apoiando iniciativas que valorizam os conhecimentos dos 

                                                           

40 Para as lideranças comunitárias, a avaliação do PBV não foi somente positiva. Vale lembrar que o PBV 

inicialmente não se propunha a ser um programa de erradicação da pobreza e, sim, um programa por pagamento 

de serviços ambientais. No entanto, para isso, era necessária a regulamentação de artigos do SNUC, o que não 

acorreu. Assim, ao entrar pelo viés da erradicação da pobreza extrema vinculou-se, mais uma vez, a pobreza e 

a falta de renda à degradação ambiental.  
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povos e comunidades tradicionais.  Essa política possibilita a subvenção para produtos da 

socio biodiversidade, garantindo assim um preço mínimo aos produtos extrativos, evitando 

que o extrativista receba menos do que o custo de produção, sobretudo nas épocas de safra 

dos produtos, quando os preços, em geral, são baixos, em virtude do aumento da oferta. Sua 

gestão era realizada por meio de um Grupo Gestor, instituído pela Portaria Interministerial 

nº 311/2010, e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Esse Grupo tinha, conforme 

portaria que o instituiu, a atribuição de propor as condições, os critérios, os limites e a forma 

para a concessão da subvenção.  

 De acordo com um levantamento realizado para o período de 2009 a 2016, foram realizados 

mais de 65 mil acessos de extrativistas a essa Política, com cerca de R$ 34 milhões pagos 

diretamente aos produtores extrativistas ou suas organizações (cooperativas e associações), 

e cerca de 30 mil toneladas de produtos extrativos subvencionados (açaí, andiroba, babaçu, 

baru, borracha, cacau, castanha do Brasil, carnaúba, juçara, macaúba, mangaba, pequi, 

piaçava, pinhão e umbu). Apesar dos avanços em termos de acesso à Política, entrevistas 

realizadas com membros de organizações extrativistas indicaram, segundo Cordeiro (2007), 

que a forma de operacionalizar o pagamento da subvenção era muito burocrática tendo em 

vista a necessidade de o extrativista possuir a Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP41. 

Com a extinção da Secretaria de Extrativismo, o lócus que coordenava essa Política no 

MMA, as atividades referentes a subvenção para produtos da socio biodiversidade ficaram 

a cargo das articulações que são feitas diretamente pela Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB).  

O Programa Luz para Todos 

 

Sem dúvida, o acesso à energia pode possibilitar a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

por diversos motivos, sobretudo daquelas que vivem em lugares isolados, como é o caso de 

boa parte das populações tradicionais que habitam as Reservas Extrativistas. Além de 

proporcionar o acesso a tecnologias, como a internet e outras fontes de informação e 

comunicação, a energia possibilita o resfriamento de alimentos e produtos perecíveis, como 

                                                           

41 A DAP foi criada pela Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) do Ministério de Desenvolvimento Agrário, 

e serve como instrumento de identificação do agricultor familiar para acessar políticas públicas (Cordeiro, 

2007).  
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pescados e açaí; pode conservar as vacinas e assim melhorar a questão de saúde das famílias; 

possibilita o bombeamento da água para as residências, pode otimizar o tempo e elevar a 

renda, melhorando a produtividade dessas famílias ao proporcionar a mecanização de 

processos; e traz economia para as comunidades uma vez que se diminui o consumo de diesel 

para abastecimento dos motores de luz. Além disso reduz o uso de geradores que geram 

impactos próprios, como ruído, poluição, riscos no transporte e no armazenamento de 

combustível.  

Do universo de famílias tradicionais que vivem nas unidades de conservação de Uso 

Sustentável sob gestão do ICMBio (Resex, Flona e RDS), cerca de 22 mil ainda não têm 

acesso à energia elétrica. No entanto, a possibilidade de mudar essa realidade tornou-se mais 

viável com a priorização dada às comunidades das reservas extrativistas pelo Decreto nº 

9.357/2018, que trata do Programa Luz para Todos - LPT. Se antes somente os 

estabelecimentos que estavam próximos às linhas de transmissão acessavam energia elétrica, 

hoje, com o novo formato do programa, tornou-se possível a instalação dos sistemas 

fotovoltaicos em comunidades isoladas. A partir desse novo desenho do programa LPT, em 

2018, cerca de 2 mil famílias da Resex Verde para Sempre (PA) receberam as unidades do 

sistema fotovoltaico. Foram 2.334 unidades consumidoras instaladas em residências, igrejas, 

escolas e centros comunitários. Nesse momento (2020), a Coordenação de Articulação de 

Políticas para Comunidades Tradicionais (COPCT) continua em contato direto com o 

Ministério de Minas e Energia para garantir a instalação dos sistemas fotovoltaicos em outras 

unidades de conservação até o final do Programa, em 2022. A princípio, serão atendidas as 

reservas extrativistas Rio Iriri, Rio Xingu, Riozinho do Anfrísio e Renascer, localizadas no 

Pará.  

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Área de estudo 

Atualmente existem 66 Reservas Extrativistas Federais com cerca de 80 mil famílias 

morando e/ou utilizando esses territórios protegidos, bem como seus recursos naturais para 

a manutenção dos seus modos de vida tradicionais. Essas Reservas Extrativistas estão 
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distribuídas nos diversos biomas que compõem o território brasileiro, dentre eles o Cerrado, 

a Amazônia, a Mata Atlântica e o Bioma Marinho-Costeiro42 (Figura 1).  

    

Figura 1: Reservas Extrativistas distribuídas por Bioma, conforme padrão de classificação dos Biomas adotado 

pelo ICMBio. 

Para esse estudo, definiu-se como recorte 59 Reservas Extrativistas Federais tendo em vista 

os seguintes motivos:  

a) utilizou-se os dados referentes as RESEX que realizaram o Cadastramento e Diagnóstico 

Socieconômico nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2018. Após 2018, seis novas Resex43 foram 

criadas e, no momento em que foram feitas as análises para esse estudo, ainda não haviam 

dados do cadastramento das famílias nessas UCs.  

B) as informações da Resex Recanto das Araras de Terra Ronca, ainda que coletadas pelo 

ICMBio durante a ação de Cadastramento de famílias (2014), não foram incluídas nas 

análises porque as famílias entrevistadas não autorizaram a sua utilização como cadastro 

oficial do ICMBio.44  

                                                           
42 Embora o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - CNUC considere como biomas, a Amazônia, a 

Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal, para fins de gestão das UCs, o ICMBio também 

utiliza o Bioma Marinho Costeiro. Esse abrange o litoral sul, sudeste, nordeste e norte, sendo esse constituído 

pelas regiões que são banhadas concomitantemente por águas fluviais e oceânicas –Salgado Paraense.  
43 Resex Baixo Rio Branco Jauaperi, Resex Marinha Arapiranga- Tromaí, Resex Marinha Baía do Tubarão, 

Resex Marinha Itapetininga, Resex Marinha Mestre Lucindo e Resex Marinha Mocapajuba. 

 
44 O cadastramento na Resex Recanto das Araras de Terra Ronca foi feito em 2014, no entanto, as famílias que 

habitam essa UC não concordam e questionam a delimitação da Unidade e, por isso, não aceitaram que o 

iCMBio utilizasse as informações como parte do cadastramento oficial de famílias da Resex. 
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C) optou-se por analisar as informações apenas da categoria “Reserva Extrativista”, ainda 

que o Cadastramento e Diagnóstico Socioeconômico também tenha sido feito nas Florestas 

Nacionais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável Federais, com população tradicional 

identificada. Os motivos que levaram a essa escolha partiram da premissa de que os objetivos 

de criação das Reservas Extrativistas são diferentes, segundo o SNUC, dos motivos que 

levam a criação das Florestas Nacionais - FLONA e das Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável - RDS. Ainda, considerou-se a demanda e a luta originária dos movimentos 

sociais para a criação da categoria Reserva Extrativista a partir da necessidade de garantia 

do território e manutenção dos modos de vida tradicionais. Apesar da semelhança entre a 

categoria RESEX e RDS em termos de objetivos, optou-se por não incluí-las [RDS] nesse 

estudo considerando que, enquanto as Resex, necessariamente, são de domínio público com 

uso concedido às populações extrativistas tradicionais e as áreas particulares, que porventura 

estiverem em seus limites, devam ser desapropriadas, nas RDS, apesar de também ser de 

domínio público, é permitido áreas particulares em seus limites, não havendo obrigação do 

Estado em indenizá-las. Tendo em vista a peculiaridade de cada categoria aliada a 

complexidade e dimensão dos temas abordados nesse estudo, optamos por analisar apenas 

os dados das Resex. 

O Cadastramento e Diagnóstico Socieconômico das famílias tradicionais em Unidades 

de Conservação 

Os dados analisados nesse estudo são fruto da ação de Cadastramento e Diagnóstico 

Socieconômico de Famílias em Unidades de Conservação realizado pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em parceria com a Universidade 

Federal de Viçosa (UFV), nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2018.   

À UFV, além da elaboração do questionário, também ficou a responsabilidade de elaborar o 

aplicativo que seria instalado nos tablets adquiridos pelo ICMBio e de capacitar os 

consultores que foram contratados para apoiar os gestores na organização da ação de campo 

e contratações locais. Ao ICMBio, com o apoio financeiro do extinto MDS [responsável pelo 

repasse de recursos à UFV], do Ministério do Meio Ambiente e do Projeto PNUD BRA 

08/023, ficou a tarefa de adquirir os tablets, de contratar os consultores, entrevistadores, 

coordenadores de campo, guias de campo, além de disponibilizar diárias para servidores e 

colaboradores eventuais, contratação de embarcação, aquisição de alimentação, combustível 

entre outros insumos. Para viabilizar a ação, cerca de mil pessoas foram contratadas em todo 
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o país que, juntamente com os gestores das Unidades, associações locais e lideranças 

comunitárias, planejaram e executaram o trabalho de campo, que consistia em chegar até as 

residências de cada família tradicional em horários adequados e com a devida preparação 

para que as pessoas soubessem dos motivos pelos quais o ICMBio, com o respaldo das 

organizações comunitárias, estava realizando o cadastramento de famílias (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fotos tiradas durante a ação do Cadastramento e Diagnóstico Socioeconômico 

mostrando os caminhos percorridos pelos entrevistadores até das casas das famílias tradicionais 

a serem entrevistadas. Arquivo ICMBio 
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As Entrevistas 

As entrevistas foram realizadas, em sua maioria, com o (a) responsável familiar, conforme 

o autoreconhecimento, independemente de gênero. Quando a presença do (a) responsável 

familiar não era possível, a entrevista era feita com o (a) cônjuge. Cada questionário diz 

respeito a um grupo familiar. Para a maioria das Unidades foi utilizado o formulário de 

cadastro digital, que estava disponível nos tablets que foram comprados e distribuídos a 

todas as Unidades que estavam participando dessa ação. Em algumas unidades, não foi 

possível a utilização desses tablets e a entrevista foi feita utilizando o formulário em papel 

(Figura 3). 

 

O Questionário 

                                          

Figura 3: Fotos tiradas durante a ação do Cadastramento e Diagnóstico Socioeconômico mostrando os momento da entrevista.  
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Figura 4: Imagem do slogan da ação e da capa do formulário de cadastramento e diagnóstico 

socioeconômico das famílias em Unidades de Conservação. 

 

O questionário utilizado na ação foi elaborado pela UFV a partir de reuniões realizadas com 

a equipe técnica da COPCT e com o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da 

Sóciobiodiversidade Associada a Povos e Comunidades Tradicionais – CNPT. Em algumas 

ocasiões essas reuniões contaram com a participação de lideranças comunitárias, além de 

representantes da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras 

e Marinhas - CONFREM e do Conselho Nacional das Populações Extrativistas - CNS. O 

questionário teve como base os modelos de cadastro: 1) Cadastro Único - CADÚNICO, à 

época, sob a responsabilidade do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS); 2) Cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária NCRA; 3) 

Cadastro da Resex Chico Mendes, que já havia sido feito pelo Estado do Acre quando se 

iniciou essa ação pelo ICMBio e 4) questionário utilizado para emissão da Declaração de 

Aptidão ao PRONAF emitido pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA 

Após as discussões sobre as perguntas que deveriam constar nesse questionário e tendo como 

base os modelos citados acima, os questionários elaborados foram aplicados em duas 

Reservas Extrativistas, quais sejam: Resex Mandira e Resex Pirajubaé. Somente após a etapa 

de testes desses questionários, a utilização desses questionários nos tablets e após as 

modificações necessárias após esses testes é que iniciou-se as ações de campo do 

Cadastramento e Diagnóstico Socieconômico, de forma nacional.  

O questionário final utilizado na ação adotou um modelo semiestruturado, composto por 8 

módulos, a saber: 

(1) Caracterização do grupo familiar;  

(2) Caracterização da área de moradia e uso;  

(3) Educação e saúde  

(4) Acesso a serviços (água, saneamento, energia elétrica, meios de comunicação), 

além de grau de consumo e orçamento familiar;  

(5) Produção e comercialização vegetal, pesqueira, animal, pecuária e madeireira; 

(6) Uso da terra e Práticas de Conservação; 

 (7) Ocupação e origem da renda familiar; e  
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(8) Organização social, aspectos ambientais e relação com a gestão da Unidade. 

 

 

Os módulos 1, 2 e 7 foram aplicados de forma censitária, abarcando todas as famílias, e os 

outros módulos (3, 4, 5, 6 e 8) foram aplicados por amostragem. As questões traziam, em 

sua maioria, respostas de múltipla escolha e, geralmente, o entrevistado podia escolher três 

principais. Também havia questões abertas e mesmo naquelas do tipo fechada, múltipla 

escolha, o entrevistado podia escolher a opção “outros” e nela declarar a sua resposta para a 

pergunta. 

Procedimento de definição do plano amostral   

O processo de delineamento amostral foi feito por estatístico contratado pela UFV e teve 

como pressuposições que as Resex são relativamente homogêneas, podendo ser tratadas 

como extratos, ou subpopulações.  

  

Foi definido o nível de confiança de 95% e o erro de amostragem de E =0.05, 

correspondendo a uma porcentagem de erro aceitável no processo de estimação da 

verdadeira proporção. Como não havia informação prévia da variância do parâmetro a ser 

estimado, foi considerado sigma2 = ¼. Com base nas fórmulas usuais de cálculo do tamanho 

da amostra, ajustado para o caso de população finita (no caso as subpopulações 

consideradas) pôde-se calcular o número de famílias por Resex que deveria ser entrevistada 

por completo, ou seja, quantas famílias o entrevistador deveria aplicar os 8 módulos do 

questionário durante a entrevista.  

 

Vale ressaltar dois pontos em relação a amostragem delineada para cada Resex. Primeiro, 

algumas Unidades tiveram que ter suas amostragens recalculadas devido a um erro na 

estimativa do quantitativo de famílias residentes no início da ação. Segundo, à medida que 

foram processados os dados das famílias residentes nas Unidades, provenientes no material 

coletado em campo, percebeu-se que os procedimentos amostrais delineados pelo estatístico 

contratado pela equipe da UFV não estavam sendo cumpridos pelas equipes de campo o que, 

certamente, comprometeu o nível de confiança e a margem de erro previstos inicialmente. 

Assim, houve a necessidade de recalcular o erro de estimação e o nível de confiança de 

algumas amostras, devido ao número de questionários amostrais aplicados ser menor do que 

o recomendado, conforme mostra Tabela 2.  
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Tabela 2: Amostragem e erro de estimação das Unidades de Conservação cadastradas.  

  Unidade  Nº pessoas 

informadas  

Amostragem 

calculada  

Nº 

questionários 

aplicados 

(validos)  

Questionários 

amostrais  

Erro de 

estimação 

com as novas 

amostragens  
 1  Resex 

Médio 

Juruá  

336  180  172  108  5,80%  

  2  Resex 

Cajari  

1600  310  1344  240  5,70%  

  3 Resex Ipaú 

Anilzinho  

635  240  354  132  6,80%  

4  Resex 

Gurupá 

Melgaço  

800  260  617  87  9,70%  

5  Resex 

Soure  

1000  278  1302  275  5,20%  

 6 Resex Rio 

Ouro 

Preto  

269  159  148  80  7,40%  

7  Resex 

Cazumbá 

Iracema  

356  185  201  90  7,70%  

8  Resex 

Lagoa de 

Jequiá  

3000  341  1716  188  6,70%  

9  Resex 

Maracanã  

1100  325  825  94  9,50%  

10  Resex 

Arioca 

Pruana  

521  222     227  4,80%  

11  Resex 

Extremo 

Norte do 

TO  

200  132  227  174  3,60%  

12  Resex 

Riozinho 

Liberdade  

350  184  283  182  4,30%  

13  Resex Alto 

Juruá  

1620  31  1079  206  6,10%  

14 Resex Alto 

Tarauacá  

350*  184  215  69  9,70%  

15  Resex 

Acau 

Goiana  

1510  307  1444  341  4,60%  

16  Resex 

Ciriaco  

200  132  150  94  6,20%  

17  Resex 

Chapada 

Limpa  

180  123  205  125  5,50%  

18 Resex 

Gurupi 

Piriá  

4000  351  463  455  0,60%  

19  Resex 

Quilombo 

do Frexal  

420  201  396  220  4,40%  
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20  Resex 

Prainha 

Canto 

Verde  

350  184  389  147  6,40%  

21  Resex 

Mata 

Grande  

205  134  156  49  11,60%  

 

Metodologia_Produto 1. Informações do Cadastro e Diagnóstico Socioeconômico das 

famílias que habitam as Reservas Extrativistas organizados em Software de business 

inteligence (BI). 

 

Tratamento dos dados  

Para o tratamento dos dados, etapa anterior a sua organização no Business Intelligence - BI, 

foram selecionadas 87 questões do questionário (Anexo 1) que seriam trabalhadas nesse 

estudo a partir de demandas já reconhecidas pela COPCT através de reuniões e documentos 

gerados no PLANAFE e no Chamado da Floresta. Para cada pergunta eleita foi feita uma 

limpeza dos dados, que consistiu principalmente em:  

a) Analisar se as respostas escritas na opção “outros” se referiam a opções que já existiam 

no questionário e, se sim, incorporá-las e dar a elas o mesmo código.  

b) Padronizar a escrita das respostas abertas (ex: açaí, assai, acai, Asai). 

c) Analisar as respostas inconsistentes a fim de desconsiderá-las, nos casos em que as 

respostas não se relacionavam com o tema da pergunta.  

 d) Analisar as respostas abertas das opções “Outros”, quando essas correspondiam a mais 

de 20% do total de respostas e,  

e) Codificar as respostas das perguntas que continham o campo aberto. Ex: Na pergunta, 

“Quais atividades culturais sua família participa”, foi preciso dar a cada resposta um código 

para assim ser possível quantificá-lo e, assim, poder gerar algumas análises.  

Organização em Software/Programa de Business Inteligence – BI 

O Power BI é um serviço de análise de negócios da Microsoft e tem como objetivo 

fornecer visualizações interativas, painéis dinâmicos e recursos de business intelligence com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://pt.wikipedia.org/wiki/Visualiza%C3%A7%C3%A3o_de_dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia_empresarial
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uma interface simples para que os usuários finais criem os seus próprios dashboards45. O 

dashboard ou painel é exibido em uma página da web vinculada a um banco de dados que 

permite que o relatório seja atualizado constantemente. Os dados são armanezados 

em nuvem, conhecidos como "Power BI Services", juntamente com uma interface baseada 

em Desktop, chamada "Power BI Desktop".  

A escolha da Microsoft se deu por ser um software gratuito, líder no quadrante mágico para 

soluções de gerenciamento de dados e por ser utilizado, com frequência, pelo ICMBio. A 

utilização do Power BI para organização e visualização dos dados se justifica pela sua 

facilidade em auxiliar na interpretação e análise, possibilitando a identificação de 

oportunidades e desafios e facilitando, portanto, a tomada de decisão com relação às políticas 

públicas voltadas para as populações tradicionais que habitam as Unidades de Conservação, 

no caso específico desse estudo, as Reservas Extrativistas. Algumas vantagens do Power BI 

relativamente às outras ferramentas de visualização são: capacidade de carregar 

visualizações personalizadas, acesso à informação em tempo real e acesso de informação em 

qualquer aplicativo móvel.  

 

Vale destacar que essa etapa do trabalho teve o apoio técnico da Divisão de Monitoramento 

Avaliação e Gestão – DMAG/ICMBio.  

 

Metodologia_Produto 2. Ensaios que identificam e discutem os fatores que emergem 

como mais relevantes para o bem estar das populações tradicionais que habitam as 

Reservas Extrativistas Federais. 

 

Três questões do questionário provocaram o início da prospecção dos dados com o intuito 

de gerar o produto proposto acima, quais sejam:  

(1) O(a) Sr. (a) gosta do lugar onde vive? 

(2) Caso sim, escolha os três principais motivos. 

(3) Caso não, escolha os três principais motivos.  

As questões centrais desse estudo pertenciam ao módulo 8 do formulário e, portanto, foram 

aplicadas de forma amostral. O número de questionários da amostra para cada uma dessas 

                                                           
45 O Dashboards ou "painel" é um tipo de interface gráfica com o usuário que geralmente fornece 

visualizações rápidas dos dados.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_em_nuvem
https://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface
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questões, assim como a sua proporção em relação ao número total de famílias nas Resex 

pode ser observada no Anexo 2.  

A primeira das três questões centrais “O(a) Sr. (a) gosta do lugar onde vive?” era fechada, 

dando a opção de responder Sim ou Não. A segunda questão, “Caso sim, escolha os três 

principais motivos” e a terceira, “Caso não, escolha os três principais motivos” eram 

fechadas, múltipla escolha, mas “outro” era uma das opções de escolha, abrindo para outras 

respostas.  

Definiu-se, para este estudo, que somente seriam analisadas as opções “outros” que 

ultrapassassem os 20% de respostas válidas e que seriam analisados os três principais 

motivos para o gostar de viver nas Resex e os dois principais motivos para o não gostar de 

viver nas Resex. Sobre os motivos de não gostar de viver nas Resex optou-se por analisar 

apenas dois46 porque foi considerado mais oportuno aprofundarmos nas discussões e análises 

que surgiram do motivo “Não tem futuro para os filhos”. As opções de respostas para cada 

uma das questões centrais podem ser observadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3:Opções de respostas para as perguntas centrais desse estudo. 

O(a) Sr. (a) gosta do lugar onde vive?  

1. Sim 2. Não 

Caso SIM, escolha os 3 principais 

motivos 
Caso Não, escolha os 3 principais motivos 

1. O lugar é tranquilo 1. É muito parado 

2. Solidariedade dos moradores 2. Vida social limitada 

3. Contato com a natureza 3. Excesso de regras e normas 

4. Liberdade para fazer o que quer 4. Falta autonomia 

5. Não tem patrão 5. Falta ou deficiência de infraestrutura 

6. Alimentação saudável 6. Conflitos entre moradores 

                                                           
46 Os três motivos mais citados para não gostar de viver nas Resex, em ordem de importância, são: É muito 

parado, Lugar sem futuro para os filhos e Falta de assistência à saúde. Nos resultados serão apresentados e 

discutidos os dois primeiros motivos.  
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7. Ausência poluição 

7. Lugar atrasado, sem inovações 

tecnológicas 

8. Espaço amplo para várias atividades 8. Longe de centro urbanos 

9. Sem violência 9. Lugar sem futuro para os filhos 

10. Comida farta 10. Falta de escola nas proximidades 

11. Avida é mais fácil e simples 11. Lugar abandonado 

12. Baixo custo de vida 12. Sem água e luz 

13. Sou dono da minha terra 13. Falta de assistência à saúde 

14. Outros 14. Falta de recursos 

  15. Outros 

A fim de enriquecer a discussão acerca dos motivos que levam à satisfação das famílias 

entrevistadas, para além dessas questões centrais, outras perguntas do formulário de 

Cadastro e Diagnóstico Socioeconômico, trabalhadas e incluídas nos painéis do Power BI, 

também foram analisadas de forma conjunta e transversal. A escolha dessas questões foi em 

função da potencial proximidade para a discussão dos temas nessa dissertação. A relação das 

questões selecionadas pode ser observada na tabela 4.   
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Tabela 4:  Relação de questões do questionário que foram analisadas conjuntamente com as questões centrais sobre os motivos de gostar e não gostar de viver nos locais. 

M
o
ti

v
o
s:

 1
. 
L

u
g
a
r 

tr
a
n

q
u

il
o

 2
. 
C

o
n

ta
to

 c
o
m

 a
 n

a
tu

re
za

 

3
. 
S

o
li

d
a
ri

ed
a
d

e 
d

o
s 

m
o
ra

d
o
re

s 

Gostar de viver no local 

Questões que foram analisadas 

conjuntamente com os três principais 

motivos de gostar de viver no local 

Temas relacionados aos principais motivos para gostar 

de viver no local 
Tipo de resposta 

Cite os 3 principais aspectos positivos da 

comunidade 

Relação da satisfação com os aspectos positivos da Resex Múltipla escolha (limite de 3 opções) 

Opção "Outros" da questão: Cite os 3 

principais aspectos positivos da comunidade 

Detalhamento dos pontos positivos considerando a alta 

porcentagem encontrada na opção “outros 

Aberta* 

Quais alimentos mais consumidos na semana 

por sua família? 

Segurança alimentar e autonomia Múltipla escolha (não tinha limite de respostas, 

mas definiu-se como metodologia que seriam 3) 

Quais são as 3 principais despesas da sua 

família? 

Segurança alimentar e autonomia Múltipla escolha (limite de 3 opções) 
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Continuação Tabela 4. 

M
o
ti

v
o
: 

1
. 
É

 m
u

it
o
 p

a
r
a
d

o
 

 

Não gostar de viver no local 

Questões que foram analisadas conjuntamente com o principal 

motivo de NÃO gostar de viver no local 

Temas relacionados ao principal motivo de 

NÃO gostar de viver no local 
Tipo de resposta 

 

Sua família participa de alguma atividade cultural na sua comunidade?  

 

Lugar parado devido à falta de opção de lazer 

e atividades culturais nas Resex? 

Sim e Não 

 

Se sim, quais atividades culturais sua família participa? 

 

Aberta* 

 

Quais são as principais atividades de lazer de sua família (citar as três 

principais) 

 

Múltipla escolha (limite de 3 opções) 

 

M
o

ti
v

o
: 

2
. 
N

ã
o

 t
em

 

fu
tu

ro
 p

a
ra

 o
s 

fi
lh

o
s  

Questões que foram analisadas conjuntamente com 

os três principais motivos de NÃO gostar de viver 

no local 

 

Temas selecionados a 

partir dos principais 

motivos de NÃO gostar 

de viver no local 

 

 

Perguntas que surgiram dos 

desdobramentos dos temas selecionados 

 

Tipo de resposta 

 

Os jovens demonstram interesse em permanecer na 

Unidade? 

 

- - Sim e Não 
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Continuação Tabela 4. 

M
o

ti
v

o
: 

2
. 

N
ã
o
 t

em
 f

u
tu

ro
 p

a
ra

 o
s 

fi
lh

o
s 

 

Questões que foram analisadas 

conjuntamente com os três principais 

motivos de NÃO gostar de viver no 

local 

 

Temas selecionados a partir dos 

principais motivos de NÃO 

gostar de viver no local 

 

 

Perguntas que surgiram dos 

desdobramentos dos temas selecionados 

 

Tipo de resposta 

 

Em sua opinião, quais são os principais 

problemas para os jovens que vivem aqui 

nesta Unidade? (Citar os 3 principais) 

 

 

Falta de Trabalho como o principal 

problema citado pelos entrevistados 

 

 

Quais são as 3 principais ocupações 

(responsável e cônjuge) em ordem de 

importância? 

múltipla escolha (limite de 3 

opções) 

 

Caso os jovens não demostrem interesse 

em permanecerem na Unidade, quais são 

os 3 principais motivos?  

 

Desenvolvimento Profissional 

limitado, Querem oportunidade 

profissional na cidade – dois 

motivos mais  

citados pelos entrevistados 

Possui acesso à assistência técnica? Sim e Não 

Que trabalho as instituições de assistência 

técnica tem realizado junto a sua área de 

moradia e uso? (Citar 3 opções) 

múltipla escolha (limite de 3 

opções) 

O (a) Sr (a) já teve acesso a alguma linha 

de crédito bancário? 
Sim e Não 

O crédito foi utilizado para? 

múltipla escolha ( não tinha 

limite de respostas, mas definiu-

se para essa análise que seriam 

três). 

Está em dia com os pagamentos? Sim e Não 

Possui declaração de Aptidão ao 

PRONAF? 

Sim e Não 
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Continuação Tabela 4. 

M
o

ti
v

o
: 

2
. 
N

ã
o

 t
em

 f
u

tu
ro

 p
a
ra

 o
s 

fi
lh

o
s 

 

Questões que foram analisadas 

conjuntamente com os três 

principais motivos de NÃO 

gostar de viver no local 

 

Temas selecionados a partir 

dos principais motivos de 

NÃO gostar de viver no local 

 

 

Perguntas que surgiram dos desdobramentos 

dos temas selecionados 

 

Tipo de resposta 

 

Caso os jovens não demostrem 

interesse em permanecerem na 

Unidade, quais são os 3 principais 

motivos?  

 

Desenvolvimento Profissional 

limitado, Querem 

oportunidade profissional na 

cidade – dois motivos mais  

citados pelos entrevistados 

Alguém da sua família já participou de algum 

curso de capacitação profissional? 

Sim e Não 

Se sim, quais temas? múltipla escolha ( não tinha limite de 

respostas, mas definiu-se para essa 

análise que seriam três). 

Opção “Outros” da pergunta: Se sim, quais 

temas? 

Aberta* 

Alguém da sua família tem interesse em curso 

de formação/capacitação? 

Sim e Não 

Quais cursos? múltipla escolha ( não tinha limite de 

respostas, mas definiu-se para essa 

análise que seriam três). 

Melhores oportunidades para 

os estudos 

Escolaridade Única escolha 

Há crianças fora da escola? Sim e Não 

Porque as crianças não estão estudando? múltipla escolha ( não tinha limite de 

respostas, mas definiu-se para essa 

análise que seriam três). 

Opção “Outros” da pergunta: Porque as crianças 

não estão estudando? 

Aberta* 

Com quem aprendeu a ser extrativista?  múltipla escolha ( não tinha limite de 

respostas, mas definiu-se para essa 

análise que seriam três). 

Forma de iluminação da casa múltipla escolha ( não tinha limite de 

respostas, mas definiu-se para essa 

análise que seriam três). 
* Para as respostas abertas foram feitas análises qualitativas
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Produto 1 – Power BI 

Os dados do Cadastramento e Diagnóstico Socioeconômico foram trabalhados e 

organizados em 18 painéis dinâmicos utilizando o Power BI. Cada painel do BI 

corresponde a um tema específico, conforme ilustra a Figura 5 abaixo: 

 

A figura 6 abaixo mostra a tela inicial do Power BI com a opção de seleção dos ícones 

entre: 

1) Temas específicos relacionados ao acesso à serviços e políticas públicas pelas 

famílias tradicionais que habitam as Resex; 

2) Informações acerca do processo de Cadastramento e Diagnóstico Socieconômico 

realizado pelo ICMBio, como o ano de realização das entrevistas em cada UC, a 

metodologia e o formulário utilizado na ação; 

3) Legislações que contém os documentos (leis, decretos e instruções normativas) 

relacionados às populações tradicionais e Reservas Extrativistas, como o Decreto 

6040/2007 que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais e a Instrução Normativa nº 35/2013 que trata 

da definição do perfil da família beneficiária.  

4) O painel “Gestão das Resex” contém a sistematização das informações sobre os 

instrumentos de gestão e outras informações acerca das Unidades, tais como: 

Figura 5: Ícones da Power BI para seleção dos temas específicos 
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Plano de Manejo, CCDRU, Perfil da família beneficiária, acesso à Política 

Nacional de Reforma Agrária, dentre outros.  

 

Seguem algumas considerações com relação aos painéis propostos: 

a) Nos dezoito painéis desenvolvidos encontram-se 87 (oitenta e sete) questões do 

formulário que podem ser visualizadas por Bioma, por Estado ou por Unidade de 

Conservação (Figura 7).  

b) Para cada painel proposto existe a opção de download da planilha que deu origem 

ao painel, selecionando o ícone do Excel, situado no lado direito da tela (Figura 

8a); 

c) Como resultado de cada busca é possível visualizar a lista de Reservas 

Extrativistas relacionadas, bem como a sua localização geográfica em um mapa 

interativo (Figura 8b); 

d) As questões do questionário que compõem cada painel dinâmico podem ser 

observadas no Anexo 1 desse estudo.  

Figura 6: Tela inicial do Power BI com com a opção de seleção dos ícones entre: Temas específicos, Como foi feito o 

Diagnóstico Socioeconômico, Legislações e Gestão das Resex. 
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Figura 8: Exemplo de possibilidade de seleção por Bioma, Estado ou Nome da UC.  

 

Figura 7: A) Exemplo de possibilidade de download da planilha que deu origem ao painel. B) Exemplo de 

visualização da lista de Unidades e localização geográfica em mapa interativo; 

A 

B 
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No painel de Educação optou-se por inserir o filtro de “faixa etária” na escolaridade e por 

separar as repostas por gênero, além de delimitar aquelas que correspondiam ao 

responsável familiar, ao cônjuge e aos filhos, tendo em vista a importância desses fatores 

para a avaliação e diagnóstico a respeito das políticas de educação nas Resex, conforme 

Figura 9 abaixo: 

 

 

 

 

 

Figura 9: Exemplos do Painel de Educação para os responsáveis familiares e os filhos. 
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Da mesma forma, no painel de caracterização familiar, foi feito detalhamento dos 

responsáveis familiares e dos outros integrantes da família, por gênero e por faixa etária, 

conforme mostra a Figura 10 abaixo: 

 

 

Política de Dados 

Acesso, Governança e Segurança dos dados 

 

O acesso aos painéis dinâmicos será feito através de link disponibilizado no site do 

ICMBio: https://www.icmbio.gov.br/portal/populacoestradicionais; 

 

Figura 10: Exemplo de painel de Caracterização Familiar, distribuição do gênero por faixa etária. À esquerda: dados dos 

responsáveis familiares. À direita: dados do grupo familiar.    

https://www.icmbio.gov.br/portal/populacoestradicionais
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Por se tratar de dados públicos, o acesso aos painéis dinâmicos, assim como as planilhas 

com os dados brutos que geraram cada painel, poderá ser feito pelos órgãos federais, 

estaduais e municipais, instituições governamentais e não governamentais, associações, 

cooperativas, bem como por pessoas físicas, sem a necessidade de autorização ou licença 

prévia.    

 

Para a divulgação dos dados que compõem os painéis (gráficos, planilhas e tabelas), é 

necessário que seja citada a fonte e o ano de coleta.  

 

Atualização  

Os painéis serão atualizados pela COPCT, com o apoio técnico da Divisão de 

Monitoramento Avaliação e Gestão - DMAG, sempre que necessário e à medida que 

novos cadastramentos ou atualizações em cadastramentos forem feitos pelas Unidades de 

Conservação e incorporados ao SISFAMÍLIAS, sistema de gestão de informações que 

está em processo de elaboração pela equipe técnica da CGPT e pela Coordenação de 

Tecnologia do ICMBio - COTEC. Para a atualização dos painéis, a equipe responsável 

terá acesso à base de dados que alimenta o SISFAMÍLIAS e, após validação do gestor da 

Unidade, os dados atualizados ou novos dados serão incorporados à base de dados que 

compõe o BI.  

Armazenamento 

Os painéis estão armazenados na nuvem da Microsoft, no seguinte endereço para acesso: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjRlMjlhYWMtNzI4Zi00NWU1LTk1YzEtM

mM4NGJmOWNmODc1IiwidCI6ImMxNGUyYjU2LWM1YmMtNDNiZC1hZDljLT

QwOGNmNmNjMzU2MCJ9 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjRlMjlhYWMtNzI4Zi00NWU1LTk1YzEtMmM4NGJmOWNmODc1IiwidCI6ImMxNGUyYjU2LWM1YmMtNDNiZC1hZDljLTQwOGNmNmNjMzU2MCJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjRlMjlhYWMtNzI4Zi00NWU1LTk1YzEtMmM4NGJmOWNmODc1IiwidCI6ImMxNGUyYjU2LWM1YmMtNDNiZC1hZDljLTQwOGNmNmNjMzU2MCJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjRlMjlhYWMtNzI4Zi00NWU1LTk1YzEtMmM4NGJmOWNmODc1IiwidCI6ImMxNGUyYjU2LWM1YmMtNDNiZC1hZDljLTQwOGNmNmNjMzU2MCJ9
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Produto 2 - Ensaios 

Nesse produto, após uma breve caracterização do grupo familiar, serão apresentados 

cinco ensaios em torno das questões chaves da dissertação (Principais motivos de gostar 

e de não gostar de viver no local). Para a construção dos ensaios optou-se por utilizar 

abordagens e interpretações que se aproximam do sentido subjetivo das respostas a partir 

de um diálogo entre a literatura mundial e temas do referencial teórico, em especial, a 

perspectiva de “desenvolvimento” e “necessidades humanas” nos seus sentidos contra-

hegemônicos. O entendimento, a percepção e a experiência da autora a partir da atuação 

como analista ambiental do ICMbio (três anos de cogestão da Reserva Extrativista Ituxi 

- AM e 8 anos como integrante da equipe técnica da COPCT-Brasília) também fizeram 

parte da composição que deu origem aos ensaios propostos. A Figura 11 abaixo mostra, 

de forma esquematizada e simplificada, os ensaios e as abordagens que foram utilizadas 

nesse estudo.  

 

 

 

 

 

Figura 11: Ensaios e abordagens utilizadas na discussão desse estudo. 
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Caracterização familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de Moradia 

Quando analisadas as questões sobre o tempo de moradia na Reserva Extrativista, de um 

total de 38.562 respostas válidas, 47,0% informaram ter nascido no local e cerca de 26,0% 

disseram morar no local há pelo menos 10 anos. E, quando perguntados sobre os motivos 

que os levaram a morar na Resex, das 16.173 respostas analisadas, 22,1% disseram ser 

por uma mudança no estilo de vida, 17,3% pelo casamento e 14,1% responderam a opção 

“outros” do formulário que, se analisada separadamente, indica os motivos familiares, em 

60% das respostas. O motivo econômico ocupou 12,3% das respostas, o motivo 

profissional ocupou 6,6% das respostas, enquanto os motivos religiosos e políticos 

ocuparam cerca de 1% das respostas. A Figura 13 abaixo, mostra como esses mesmos 

dados são apresentados no Power BI. 

Figura 12: Foto de família entrevistada em uma das Reservas Extrativistas da Amazônia 

durante o Cadastramento e Diagnóstico Socioeconômico. Arquivo ICMBio 
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Figura 13: À esquerda, o resultado à pergunta: Há quantos anos o (a) Sr (a) reside nesse local? (n=38.562). 

À direita, o resultado à pergunta: Por que o (a) Sr (a) veio morar na Unidade (n=16.173).   

 

Gênero 

Dos 36.361 entrevistados que se declararam responsáveis familiares, 35,0% são mulheres 

e 65,0% são homens. Essa proporção acompanha os resultados encontrados no Censo de 

2010 (IBGE,2010), no qual 37,3% das residências tinham a mulher como responsável 

familiar. Este indicador se eleva ligeiramente a 39,3% para famílias em áreas urbanas e 

diminuiu consideravelmente (24,8%) para famílias em áreas rurais (IBGE,2010). 

Se analisamos o gênero de todos os integrantes familiares das Resex, para além dos 

responsáveis familiares, percebemos uma mudança na proporção para 47,0% mulheres e 

53,0% homens. Essa proporção é inversa, mas pouco significativa em termos percentuais, 

quando comparada aos dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua) de 2019, que mostraram que a população brasileira é composta 

por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres.  

 

Idade   

Considerando as idades dos integrantes familiares, encontramos o maior percentual da 

população nos jovens entre 18 e 24 anos, 13,9% das 143.239 respostas válidas. (Figura 

14).  
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Figura 14: Faixa etária do grupo familiar. 

Escolaridade 

Das 143.239 respostas válidas para a escolaridade de todos os integrantes do grupo 

familiar, encontramos nos resultados do diagnóstico que 6,0% se dizem analfabetos, 3,4% 

dizem ser semi analfabetos e a maior parte da população dizem ter feito até a 1ª fase do 

Ensino Fundamental com 32,7% (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Nível de escolaridade do grupo familiar. 
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Estado Civil 

Com relação ao estado civil dos entrevistados, de um total de 37.211 respostas, 67,2% se 

disseram casados, com união estável ou morando com companheiros (as). 27,2% se 

disseram solteiros e 5,5% se disseram viúvos, divorciados ou separados. 

Religião 

Das 11.653 respostas válidas para essa questão, encontramos que 76,7% dos respondentes 

são católicos, 20,4% são protestantes/evangélicos, 2,3% não possuem religião e menos 

de 1% se dividem entre outras religiões como Santo Daime, espiritismo, umbanda, 

candomblé e outros. 

 

A Satisfação em viver nas Reservas Extrativistas 

 

Gostar ou não gostar, eis a questão. Mas quem gosta de viver aqui, pode levantar a mão?  

Gostar é um verbo transitivo direto que tem um significado bastante abrangente. Esse 

verbo vem do latim “gustare”, que significa, no sentido amplo, “tomar o gosto por”. 

Fernando Pessoa, poeta português, nos presenteia com o seu sentido de “Gostar” na frase:  

“Há todas as razões boas para eu não gostar de ti, menos a de eu não 

gostar, porque gosto. (Fernando Pessoa)  

Provavelmente, o poeta estava se referindo ao sentimento que tinha por alguém, no 

contexto romântico do verbo gostar. No entanto, mesmo cientes de que se trata de outro 

contexto, essas palavras representaram perfeitamente o sentimento que tivemos, num 

primeiro momento, ao analisarmos as respostas das famílias tradicionais sobre gostar ou 

não gostar de viver nas Reservas Extrativistas a partir do que encontramos nos dados 

sobre acesso às políticas públicas nesses territórios protegidos. Assim como Fernando 

Pessoa, essas populações teriam boas razões, se olharmos a partir de uma concepção 

materialista e hegemônica das necessidades humanas, para não gostarem de viver nesses 

territórios protegidos, afinal de contas, “falta tanta coisa!”. O isolamento, a ausência ou 

ineficiência das políticas públicas oferecidas, a distância dos mercados de consumo, sem 

falar nas inesgotáveis dificuldades e gargalos para reafirmarem, o tempo todo, os seus 

direitos diante das trocas de governos. Todas essas razões, e mais tantas outras, poderiam 

ser motivações para que essas populações não gostassem de viver nesses territórios. 
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Contudo, não foi esse o resultado que encontramos nesse estudo. A quase totalidade (97, 

1%) das famílias tradicionais entrevistadas disseram gostar do lugar onde vivem.  

Vale ressaltar que o percentual de satisfação em viver nesses locais não foi muito 

diferente entre as Reservas Extrativistas analisadas nesse estudo, mostrando uma certa 

homogeneidade apesar das imensas diferenças e distâncias entre áreas.  

Para entendermos o que leva essas famílias tradicionais a escolherem a opção “gostar de 

viver naquele local” adentraremos na análise e discussão dos principais motivos para 

gostarem de viver ali.  Dos três principais motivos citados (n= 29.484), 29,8% 

responderam porque “O lugar é tranquilo”, 14,0% por conta do “Contato com a natureza” 

e 10,1% devido à “Solidariedade dos moradores”. Os outros 46% das respostas válidas se 

distribuíram entre dez opções, conforme Figura 16 abaixo. A opção “outros” 

correspondeu a apenas 2,2% das respostas e não foi analisada.  

Figura 16: Percentual de respostas válidas para todas as famílias das 

Resex que responderam à pergunta: Caso sim, escolha os 3(três) 

principais motivos de gostar de viver nesse local. 
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Quando observamos as respostas “O lugar é tranquilo”, “Contato com a Natureza” e 

“Solidariedade dos moradores”, as três que mais se destacaram como motivos para gostar 

de viver nas Reservas Extrativistas, fica evidente o grande apreço, das famílias 

tradicionais entrevistadas, pela forma de vida tranquila, em conexão com a natureza e sob 

um contexto de solidariedade vivenciada nas e entre as comunidades. Observamos, 

contudo, que o teor das respostas nos remete ao subjetivo dessas pessoas, ou seja, cada 

pessoa avalia sua própria vida aplicando concepções subjetivas e, nesse processo, apoia-

se em suas próprias expectativas, valores, emoções e experiências prévias. Essas 

concepções subjetivas, segundo Diener e Lucas (2000), estão organizadas em 

pensamentos e sentimentos sobre a existência individual.  

Para entendermos o sentido dessas respostas e o tipo de análise que queremos fazer, vale 

destacar que, se a Economia avalia a qualidade de vida das pessoas através da quantidade 

de bens, mercadorias e serviços que são produzidos e os cientistas sociais adicionam a 

essa avaliação objetiva da Economia indicadores sociais, como expectativa de vida e 

respeito aos direitos humanos, o que queremos compreender nesse estudo, vai além do 

que é colocado por essas duas ciências, ou seja, não pertence exclusivamente a nenhuma 

delas, ao passo que necessita de uma terceira abordagem cuja definição de qualidade de 

vida surge como bem estar subjetivo, uma abordagem da psicologia.   

De acordo com Diener et al.(2003), o que a Psicologia Positiva chama de bem estar 

subjetivo seria o que comumente chamamos de felicidade, prazer ou satisfação com a 

vida. De um modo geral, os conceitos de bem estar subjetivo ou felicidade estão 

relacionados com três aspectos: a) "estar no controle de sua vida" (Csikszentmihalyi, 

1999; Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995); b) felicidade enquanto estado; ou c) felicidade 

enquanto traço de personalidade (DIENER, 1984, 1996; MICHALOS, 1980; entre 

outros).  

Tendo em vista essa abordagem, diversos estudos demonstraram que seriam previsores 

positivos do bem estar subjetivo os objetivos que atendessem às necessidades intrínsecas 

como autonomia, compreensão e competência (Srivastava et al. 2001). Assim, as pessoas 

orientadas para metas intrínsecas de auto-aceitação, afiliação emocional e envolvimento 

comunitário tenderiam a experimentar maior bem-estar que aquelas orientadas para metas 

externas. Para compor o rol de necessidades intrínsecas que levam ao bem estar subjetivo 
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ou felicidade, Ryff e Keyes também propuseram seis componentes: 1) auto-aceitação; 2) 

relações positivas com os outros; 3) autonomia; 4) domínio do ambiente; 5) razão de 

viver; e 6) crescimento pessoal. (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995) 

Com base na perspectiva trazida pela psicologia e conforme as respostas que encontramos 

nos dados do diagnóstico econômico, podemos entender o gostar de viver nas Reservas 

Extrativistas, tema principal desse estudo, como sendo a satisfação das 11.010 famílias 

tradicionais com relação a, pelo menos, um dos domínios da vida que é o “morar” ou 

“habitar” um lugar de que gostam. No entanto, considerando que, para essas pessoas, a 

vida está intimamente ligada ao território onde vivem e que esse território constitui a 

paisagem de suas vidas (trabalho, família, natureza, comunidade), entendemos também 

que esse “gostar de morar ou habitar esse lugar” reverbera em outros aspectos da vida, 

como os citados por Ryff & Keyes (1995), ou seja, nas relações com os outros, no domínio 

do ambiente e no sentimento de autonomia.  

Portanto, nesse estudo, iremos considerar que no momento da entrevista os entrevistados 

se sentiam satisfeitos ao dizerem gostar dos locais onde vivem, isso porque, ao nosso 

entender, as experiências positivas do morar naqueles locais se sobressaíam, em suas 

avaliações, às experiências negativas de se viver sob àquelas circunstâncias. Portanto, 

ainda que o bem estar subjetivo ou satisfação muitas vezes se refiram às circunstâncias 

externas que são classificadas em positivo e negativo, entendemos que, ao nos referirmos 

aos que disseram gostar de viver nas Reservas Extrativistas, tendo em vista o significado 

do território para essas populações, nos referimos também ao bem estar subjetivo a partir 

da percepção de que as necessidades intrínsecas dessas populações como autonomia, 

envolvimento comunitário e relações positivas com os outros estão sendo atendidas por 

meio desse ‘habitar”.  Em contrapartida, para 332 famílias entrevistadas que disseram não 

gostar de viver nesses locais, adotaremos o entendimento de que as necessidades, 

intrínsecas e/ou externas, que levam à satisfação em algum aspecto da vida, não estão, 

por algum motivo, sendo atendidas.  

Isso posto, detalharemos nos ensaios 1, 2 e 3 do próximo tópico, cada um dos 3 motivos 

mais citados sobre o porquê de gostar de viver nesses locais. Logo após detalharemos, 

nos ensaios 4 e 5, os 2 motivos mais citados para que os entrevistados respondessem não 

gostar de viver nas Reservas Extrativistas.  
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Ensaio 1  

Gosto de viver aqui porque: “O lugar é tranquilo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São muitas as explicações possíveis para o sentimento de tranquilidade expresso como o 

principal motivo de gostar de viver numa Reserva Extrativista pelas famílias tradicionais 

entrevistadas.  

Dadas as limitações para distinguir, apenas por meio do questionário, a causa subjetiva 

que leva a essa sensação de tranquilidade, percebida de forma diferente por cada pessoa, 

optamos pela estratégia de investigar, conjuntamente, outra questão, qual seja: “Cite os 

três principais aspectos positivos de sua comunidade”. Para essa questão, das 21. 842 

repostas válidas, 16,7% dos informantes escolheram a opção “outros” e escreveram suas 

próprias percepções sobre o que era positivo na comunidade. Como podemos observar na 

(Figura 18), essa opção foi a mais significativa em termos percentuais e, por isso, optou-

se por analisá-la qualitativamente.  

Figura 17: Foto da moradia de família 

tradicional da Amazônia. Arquivo ICMBio. 
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A análise qualitativa da opção “outros” nos apontou que aspectos como, paz e sossego, 

liberdade, ter o que comer, poder pescar, ter um espaço para plantar, ter uma moradia, 

estar perto da família, ausência de doenças, ter bons relacionamentos, boa vizinhança, 

estar perto da natureza, dentre outros fatores, são considerados, pelos entrevistados, os 

aspectos positivos de se viver na comunidade.  

A partir do tipo de resposta que foi dada para essa opção aberta, é possível percebermos 

que as famílias tradicionais que vivem nas Reservas Extrativistas destacaram as 

condições imateriais como mais relevantes dentre os aspectos positivos da comunidade e 

não as materiais, como estava previsto nas opções do questionário – transporte, 

atendimento médico, obras, dentre outros. Ou seja, cerca de 17,0% dos entrevistados não 

se sentiram contemplados pelas opções de escolha e optaram por “falar elas mesmas” do 

que as agrada. Isso ocorreu, muito provavelmente, porque as opções fechadas do 

questionário não correspondiam a realidade deles ou não refletiam a forma como 

Figura 18: Relação de respostas do conjunto de Reservas Extrativistas para a 

pergunta sobre os aspectos positivos da comunidade. 
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enxergam o que é positivo -  sociabilidade, cooperação, garantia e fartura alimentar, 

conexão com a natureza, entre outros aspectos imateriais.  

A Figura 19 abaixo mostra o contraste existente entre as opções do questionário aplicado 

e as respostas dadas pelos entrevistados na opção “outros”. Enquanto a opção “outros” 

permitiu aos entrevistados a expressão do simbólico e imaterial, as outras opções de 

respostas pré definidas no questionário trouxeram aspectos materiais do que poderia ser 

considerado, numa visão “desenvolvimentista”, positivo.  
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Figura 19: A): Opções de respostas das famílias tradicionais para a pergunta sobre os pontos positivos da comunidade.B): Relação de respostas encontrada na opção “outros” da mesma 

pergunta - Análise qualitativa. 
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Tranquilidade que surge de vidas menos aceleradas 

 

Retornando à discussão sobre o motivo mais citado para o gostar de viver na Resex – a 

tranquilidade – adentraremos para o sentido imaterial dessa palavra que vai além do 

próprio silêncio e da calmaria, vistos respectivamente como ausência de barulho e 

agitação. Em primeiro lugar, as múltiplas dimensões que surgem da falta de tranquilidade 

que observamos no modo de vida “moderno” das grandes cidades se contrastam com o 

modo de vida que podemos encontrar numa Reserva Extrativista.  Enquanto nas grandes 

cidades o que parece prevalecer, muitas vezes, é a solidão, a angústia existencial, a 

depressão, o estresse permanente que causa múltiplas doenças físicas e mentais; as 

relações humanas instrumentais, a falta de convivencialidade, de tempo para 

compartilhar, ou até mesmo para desfrutar das coisas que se compra, o que parece ser 

vivenciado por quem habita uma Reserva Extrativista vai de encontro a tudo isso.   

O sentido da “tranquilidade” que nos traz Byung-Chul Han - quando escreve sobre a vida 

inquieta e a ansiosa da nossa sociedade moderna, denominada por ele como a Sociedade 

do Cansaço - quando comparada a “tranquilidade” que se percebe no dia a dia de quem 

habita uma Resex, nos faz acreditar que existe mesmo um contraste entre esses diferentes 

modos de vida. Essa tranquilidade que parece ter sido mantida nas comunidades 

tradicionais e que é inerente ao modo de vida menos acelerado, sem tanta agitação e sem 

tantos estímulos externos, já não pode ser percebida, tão claramente, nos grandes centros 

urbanos. Para essa população, que normalmente habita lugares mais isolados e que tem 

como rotina o contato direto com a natureza, parece ainda existir uma forma de 

contemplação dos movimentos e atividades diárias e a atenção é profunda no que diz 

respeito ao presente, e não no que está sendo projetado ou aspirado para o futuro.  

Han (2017), ao falar da Sociedade do Cansaço, ressalta que estamos vivendo em um 

mundo com excesso de tarefas, estímulos, informações e impulsos. E tudo isso tem 

modificado radicalmente a estrutura da nossa atenção profunda ou da nossa capacidade 

de contemplação dos eventos, das coisas e da própria natureza. Para esse autor, as mais 

recentes evoluções sociais e a mudança de estrutura da atenção aproximam cada vez mais 

a sociedade humana da vida selvagem, onde o animal está obrigado a dividir sua atenção 

em diversas atividades e, por isso não é capaz de ter um aprofundamento contemplativo: 

um animal ocupado no exercício da mastigação de sua comida, por exemplo, deve cuidar-
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se para não virar comida de outro animal e, ao mesmo tempo, cuidar da prole, sem tirar o 

olho de seu (sua) parceira (a). Assim, de acordo com Byung-Chul Han, o animal não pode 

mergulhar contemplativamente no que tem diante de si, pois tem de elaborar ao mesmo 

tempo o que tem atrás de si.  

A preocupação pelo bem viver, à qual faz parte também uma convivência 

bem-sucedida, cede lugar cada vez mais à preocupação por sobreviver. 

Byung-Chul Han (2017) 

 Nesse sentido, o que queremos dizer ao trazer a reflexão sobre a Sociedade do Cansaço 

de Han (2017) para entendermos o sentido da tranquilidade ressaltada pelos entrevistados 

é que, talvez, o que as famílias tradicionais queiram dizer quando escolhem como o 

principal motivo a opção “O lugar é tranquilo” seria o que os pertencentes à Sociedade 

do Cansaço vivenciariam como o “O tédio profundo”47. Ou seja, para essas pessoas, é 

justamente o excesso de tantos estímulos externos, tarefas e informações, normalmente 

presentes em um contexto urbano e ausentes em lugares mais isolados, que faz com que 

as pessoas que habitam as Resex se sintam satisfeitos em viver ali.   

Tranquilidade que surge da conquista de um território e das relações que se 

estabelecem nele.  

 Ao verificarmos os aspectos positivos da comunidade e o contexto em que vivem essas 

populações, podemos entender que a resposta “O lugar é tranquilo” também pode vir de 

uma combinação de fatores entendidos como sendo uma consequência do sentimento de 

pertencimento que surge da conquista de um território. Vale lembrar que a maioria das 

comunidades que hoje faz parte de territórios denominados como Reservas Extrativistas, 

experimentaram fases de instabilidade, insegurança e ameaça, em algum momento de 

suas trajetórias. Muitas dessas ameaças se concretizaram em assassinatos de lideranças 

comunitárias, em expulsão parcial ou total de suas terras e na impossibilidade de 

realizarem suas atividades.  

Assim, podemos considerar que boa parte dos motivos pela escolha da opção “O lugar é 

                                                           

47 Para Walter Benjamin, citado por Han (2017), esse tédio profundo seria um “pássaro onírico, que choca 

o ovo da experiência”. O tédio não deixa de ser importante para o processo criativo que vem da 

contemplação, mas é extremamente evitado pela sociedade do cansaço que acredita no preenchimento do 

tempo com multitarefas.  
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tranquilo” pode estar relacionada ao modo de vida que se tem em um determinado 

“território”, uma vez que, para essas populações, o território é o cenário onde se 

manifestam e se tornam possíveis o morar, o plantar, o pescar, o se relacionar e etc. 

Portanto, é no território e a partir dele que todas as relações materiais, imateriais, sociais 

e simbólicas se propagam. Dessa maneira, podemos entender que a forma de vida calma 

e tranquila que se manifesta no modo vida tradicional, característico das pessoas que 

habitam as Reservas Extrativistas, envolve um complexo e dinâmico mosaico de formas 

próprias de manifestação da cultura e da identidade local, refletida em seus vínculos 

culturais, nos seus saberes, fazeres e expressão simbólicas e que somente se tornam 

possíveis a partir da segurança de estarem em seus territórios de vida e da liberdade de 

“poder viver” de acordo com seus modos de ser e ver o mundo.  

Nessa perspectiva, a tranquilidade, característica da vida simples que se leva numa 

Reserva Extrativista, pode ser vista a partir do sentimento de paz e sossego que surge de 

um conjunto de aspectos imateriais vivenciados em um lugar “sagrado”. Essa 

tranquilidade é capaz de gerar esperança em cada homem ou mulher tradicional que se 

percebe dotado do direito e da autonomia de manterem seus modos de vida e suas 

escolhas, garantindo o seu sustento e o da sua família naquele território. A tranquilidade 

citada pelos entrevistados também pode estar relacionada com o sentimento de paz por se 

sentirem livres, ou seja, não estarem mais sob o comando de um patrão, assim como pode 

ser resultado do sentimento de solidariedade, reciprocidade e cooperação que brota dos 

vínculos e laços afetivos que se estabelecem nesse espaço. Vale lembrar que, muitas 

vezes, é a comunidade, com todo o seu espírito de cooperação e solidariedade que dá para 

esses sujeitos o sentimento de que estão seguros e protegidos para enfrentarem as 

adversidades e dificuldades que se apresentam no dia a dia, dando-lhes, portanto, a 

sensação de tranquilidade pelo fato de poderem contar uns com os outros.  

 

A tranquilidade sob a perspectiva das Necessidades Humanas de Max-Neef  

Quando avaliamos a resposta “O lugar é tranquilo” a partir da perspectiva dos diferentes 

autores que estudaram as necessidades humanas, percebemos que a mesma resposta se 

enquadraria em diferentes classificações. Para alguns, estar em um lugar tranquilo 

significa ter necessidade de segurança, para outros, essa tranquilidade pode ser vista como 

necessidade não material ou mesmo necessidade intermediária.  
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Portanto, ainda que tenhamos outros autores que tratam do tema “necessidades humanas”, 

nesse estudo, aprofundaremos apenas na abordagem que é trazida por Max-Neef, em sua 

obra: Desenvolvimento à Escala Humana. A escolha desse autor se justifica tendo em 

vista ser a sua abordagem voltada para a América Latina, a partir de uma perspectiva de 

desenvolvimento contra-hegemônico.  

Isso posto, vamos à reflexão do termo é um “lugar tranquilo” a partir da matriz de 

necessidades humanas de Max-Neef (2012). Na perspectiva desse autor, “o lugar 

tranquilo” se refere a um satisfator, ou seja, um modo ou uma condição pelo qual se 

manifesta a necessidade de estar em um lugar cuja característica seja a tranquilidade. 

Nesse sentido, na análise axiológica das necessidades de Max-Neef (2012), “estar em um 

lugar tranquilo” parece se relacionar, mais diretamente, com as necessidades de 

ociosidade e identidade. Ou seja, a partir da necessidade de ociosidade, “estar em um 

lugar tranquilo” estimula a tranquilidade, a despreocupação, o relaxamento, fazendo com 

que o indivíduo tenha paz de espírito. Já em relação a necessidade de identidade, “estar 

em um lugar tranquilo” potencializa o sentimento de pertencimento àquele território, uma 

vez que reforça o modo de vida tradicional culturalmente tranquilo e pacato, quando 

comparado ao modo de vida urbano.  

Entendemos também que o satisfator “Estar em um lugar tranquilo” se relaciona com a 

necessidade de proteção, considerando o histórico de instabilidade na garantia da terra e 

tendo em vista a violência que, normalmente, é observada nos grandes centros urbanos. 

Para essas pessoas, viver nesses locais significa estarem protegidos, tanto de serem 

expulsos de seus territórios, quanto da violência que existe nos centros urbanos.  

 

Ensaio 2  

 Gosto de viver aqui porque aqui tenho: “Contato com a natureza” 

Teve dias, épocas, que eu tava com depressão, meio esquisito. Parece 

que tudo tava, sei lá, meio desorganizado por dentro de mim. Ai eu 

cheguei em um pé de palmito que eu tinha plantado e uns três anos depois 

ver aquele negócio tão bonito. Encostei nele e daquele dia pra cá nunca 

mais tive aquele problema de depressão, de ficar meio pra baixo, eu me 

sinto bem e graças a Deus eu tô trabalhando até hoje e está bom, tá ótimo! 

[...]Eu me sinto muito bem embaixo de um pé de juçara desses. Parece 

que passa algum tipo de energia interessante...Parece que eu sinto um 

prazer de viver (José Moreira, citado por SILVA, 2011). 
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Na fala do Sr. José Moreira que ressaltamos acima, fica nítido que a produção que vem 

da juçara é só uma consequência de uma relação muito mais transcendente dele com a 

natureza e, nesse caso específico, com a agrofloresta. Não é por acaso que, habitualmente, 

as comunidades tradicionais são identificadas, assim como a sua população, através de 

um lugar-natureza de habitação e de trabalho. Conforme afirma Almeida (2008) “a 

existência da natureza e da cultura é produto das concepções de mundo e das relações 

sociais”. Sendo assim, a percepção da cultura e da natureza permeia e faz parte da vida 

de homens e mulheres que se acostumaram a ter a floresta, os rios, os igarapés, o mar, os 

mangues, os animais, as plantações, como a paisagem que constitui as suas próprias vidas.  

A Natureza como paisagem de vida e construção do sujeito 

Quando nos deparamos com o fato de que o segundo motivo mais citado pelos 

entrevistados diz respeito ao “Contato com a natureza”, reforçamos a ideia de que essas 

populações possuem uma visão de desenvolvimento diferente da adotada pela sociedade 

hegemônica, o qual é fundamentada em um ponto de vista dual entre sociedade e natureza, 

e que vem contribuindo para um processo contínuo de degradação e agravamento dos 

problemas socioambientais em escala planetária (Morin & Kern, 2011).  

Para diversos autores, a problemática atual na qual vivemos é consequência da 

compartimentalização do conhecimento na interpretação da realidade, da ruptura entre 

ciência e espiritualidade e da dessacralização da natureza (Boff, 1999; Leff, 2011; Morin 

& Kern, 2011). No entanto, no caminho contrário a essa visão fragmentada da natureza e 

do homem é possível encontramos distintas percepções de mundo que vêm se 

perpetuando ao longo da história da humanidade, permitindo manter a natureza em um 

lugar diferente daquele materialista e cientificista do pensamento ocidental. Para Berkes 

(1999), a percepção contra-hegemônica das populações tradicionais em relação ao meio 

ambiente caminha nesse sentido. Ao refletir nos seus modos de vida uma profunda 

sabedoria acerca da natureza, ao interagir com o ambiente por meio de uma cosmovisão 

onde todos os aspectos da vida estão interligados, essas populações reconhecem nos 

elementos da natureza seus valores culturais e espirituais intrínsecos, representados por 

domínios visíveis e invisíveis. Para essas populações, a natureza faz parte da construção 

do sujeito tradicional e é a paisagem de suas vidas.  
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 Nesse sentido, Almeida (2008) nos traz o seu entendimento sobre a “paisagem” como 

sendo uma reconstrução, um produto da apropriação e da transformação do ambiente em 

cultura. Se trouxermos esse conceito para a nossa discussão, nos aproximaremos ainda 

mais da compreensão a respeito da íntima relação entre os sujeitos tradicionais e a 

paisagem que vivenciam. Esses sujeitos que habitam as Reservas Extrativistas, ao 

adotarem a natureza como suas paisagens de vida, as constroem a partir de uma geografia 

singular entre o vivido, o vivo, o imaginário e o simbólico, entre o espaço natural e o 

lugar sociocultural.  

Sendo assim, a percepção do ambiente pelas populações tradicionais, conforme salientado 

por Braga & Silva (2013), surge a partir da compreensão da natureza como sujeito com 

seus próprios sentidos, dentro da qual o homem é um dos seres que tem de apreender a 

viver a comunidade já existente do mundo natural. Portanto, conforme afirmam esses 

autores, o ambiente não surge, para essas pessoas, apenas a partir de uma aspiração 

estética ou altruísta, e sim porque a terra, os rios, a floresta, as árvores, o mar e tantos 

outros seres, são vínculos essenciais para a construção do sujeito tradicional, para a 

manutenção da própria vida, não apenas em sua dimensão biológica, mas também, 

cultural, por meio da identidade individual e coletivamente construída. 

Natureza dotada de direitos: a experiência do Bien Vivir 

A relação com a natureza é um aspecto chave para a construção do Bien Vivir (Alcântara 

& Sampaio, 2020). Para os países latino americanos que trazem esse conceito, como é o 

caso da Bolívia e do Equador, essa relação entre a natureza e os povos tradicionais se 

refletiu até mesmo em suas Constituições. Nesses países, assim como no México, a luta 

dos povos tradicionais não é apenas por terra, mas pela possibilidade de implementar um 

projeto civilizador alternativo, onde os valores simbólicos e a espiritualidade, 

intimamente ligados à natureza, se apresentam como a base do seu bem viver. 

O conceito do Bem Viver se apresenta em permanente construção48. Acosta & Gudynas 

(2011) sustentam que a construção desse conceito também está presente nas tradições 

ocidentais que criticaram e criticam preceitos da modernidade. Para aqueles que 

defendem esse conceito como um movimento de contestação, a tarefa está na 

                                                           
48 Encontra-se em processo de construção, tanto no que diz respeito à contextualização como na 

operacionalização do seu conceito. Para Alcântara & Sampaio (2020) emerge dessa construção a 

necessidade de conceber uma proposta de indicadores que possa transitar entre objetividade e subjetividade, 

a partir da multidimensionalidade que é inerente ao território e a sua singularidade.  
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(re)construção da meta universal do progresso em sua versão produtivista e do 

desenvolvimento enquanto direção única, sobretudo em sua visão mecanicista do 

crescimento econômico e seus múltiplos sinônimos que caminham de forma contrária a 

uma vida em harmonia com a natureza. Para os países que adotaram esse modo de ver e 

pensar o mundo, o Bien Vivir surge como filosofia de vida, mas também oficializado em 

suas constituições, a partir do reconhecimento da diversidade cultural 

(plurinacionalidade), assim como dos direitos da natureza.  

No Brasil, embora não tenhamos uma Constituição cuja a natureza é dotada de direitos, 

temos alguns movimentos sociais, ligados às populações tradicionais e a luta pela terra, 

que têm se apropriado do novo paradigma do Bem Viver/Bienvivir na tentativa de 

abandonar a ideia convencional de desenvolvimento e de propor como alternativa uma 

outra concepção de mundo. Nesse sentido, temos algumas mobilizações específicas que 

Araújo (2016) nos apresenta em seu estudo sobre a perspectiva do Bem Viver no 

Maranhão. A autora cita como exemplo desse movimento a realização de encontros, 

seminários, marchas, passeatas e acampamentos em órgãos públicos, a exemplo das 

constantes ocupações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do 

Maranhão (INCRA_MA). 49Segundo  essa autora, o objetivo dessas lutas no Maranhão, 

além de ser pela terra, é pelo Bem Viver e por uma vida de harmonia com a natureza. Na 

construção desse Bem Viver, os grupos participantes do movimento olham para a 

realidade em que vivem, para o chão que pisam, para a água que bebem. Mesmo que a 

referência seja de valores compartilhados com seus vizinhos latino-americanos, esses 

grupos estão olhando para os seus modos de vida e para as suas necessidades. Seriam, 

portanto, os primeiros passos na busca do Bem Viver brasileiro enquanto projeto de vida, 

passos que reforçam lutas anteriores, que se renovam e se fortalecem, conforme os relatos 

apresentados abaixo: 

 

Que vitalidade e originalidade (re)conheci na “Teia dos Povos”; na 

“Rede Mandioca”; e na “Justiça nos Trilhos”, no “Moquibom” 

(Movimento Quilombola do Maranhão) e nos Povos indígenas e suas 

lutas por “retomadas de seus territórios tradicionais”, entre muitas e 

diversas que foram partilhadas! São vivências de aspectos concretos do 

Bem-Viver: reconhecimento dos saberes tradicionais; horizontalidade 

                                                           
49 As ocupações de que trata Araújo (2016) foram realizadas inicialmente pelas comunidades quilombolas 

do Estado vinculadas ao Movimento Quilombola do Maranhão (MOQUIBOM) e com a expressiva adesão 

de outros grupos como trabalhadores rurais sem-terra, povos indígenas, ribeirinhos, praieiros, quebradeiras 

de coco, entre outros grupos, assessorados por entidades como a Comissão Pastoral da Terra local (CPT-

MA), Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI), agentes de comunicação e intelectuais. 
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nas formas de organização e processos decisórios; reconhecimento das 

especificidades das identidades e da diversidade; unidade e agregação 

das lutas por direitos, acolhendo as demandas que gerem vida nas 

realidade; resistência e forte crítica frente à promessa de 

“desenvolvimento”, onde vem embrulhados os “grandes projetos” 

depredatórios da biodiversidade da natureza da Região de transição entre 

a Amazônia e o Cerrado; busca de alternativas econômicas baseadas em 

redes solidárias de comercialização dos produtos na lógica da economia 

popular solidária; longevidade da vida, cuidada com plantas medicinais 

e a alimentação orgânica e agroecológica, livre de transgênicos e 

agrotóxicos; crítica a práticas políticas viciadas pelo jogo de interesses 

pessoais e consumistas. O Bem-Viver já está acontecendo no Maranhão, 

mas ainda não pleno! Professor Daniel Seidel50  

 

Ao som de maracás e tambores, desde o dia 27 de fevereiro até o dia 01 

de março de 2015, nós, povos e comunidades tradicionais, nos 

encontramos no território do povo Gamela, em Viana, Maranhão, para 

compartilhar nossas caminhadas. Viemos de muitos lugares e 

carregamos em nossa memória muitas vidas, todas as vidas e fizemos 

desta Casa de Convivência do Povo Gamela um Lugar bonito, expressão 

do Bem Viver. Maracás, tambores e cantos insurgentes evocam nossa 

ancestralidade fazendo a gente se encontrar dentro da gente mesmo e 

reafirmar nosso modo de vida. Nossos encantados, santos, caboclos e 

orixás nos acompanham e animam nossas lutas e resistências pela defesa 

dos nossos territórios. Compartilhamos nossos saberes e fazeres, o 

trabalho em mutirão, o respeito pelo tempo da terra, o cuidado com 

nossas águas, nossas matas, com os animais. Compartilhamos também 

nossas preocupações, angústias, temores, diante das diferentes ameaças 

e violências que nos cerca. Denunciamos o avanço do latifúndio, a 

mineração, o genocídio da juventude negra, promovida, inclusive, por 

agentes do Estado. Denunciamos ainda os megaprojetos, promotores de 

um suposto desenvolvimento, apoiados pela retirada dos nossos direitos, 

via poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Diante desta realidade, 

estamos assumindo um compromisso de tecer uma rede de povos e 

comunidades tradicionais com o objetivo de articular nossas lutas e 

resistências em vista da garantia e preservação dos nossos modos de vida 

e territórios demarcados pelos nossos pés. Taquaritiua - Viana (MA), 01 

de março de 2015. (Grifos nossos)51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Mestre em Ciência Política pela UnB, membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP/CNBB)- fala 

durante participação no Seminário Estadual Políticas Públicas e Direitos Humanos, no Maranhão, em 

2016.Disponível em: http://ma.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/2016/09/05/bem-viver-um-caminho-

trilhado-pelas-pastorais-sociais-movimentos-maranhao/. Acesso em 29.09.2020 

 
51 Disponível em: https://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes/noticias/articulacao-cpt-s-da-

amazonia/2463-iiencontro-de-povos-e-comunidades-tradicionais-do-maranhao. Acesso em 29.09.2020. 

http://ma.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/2016/09/05/bem-viver-um-caminho-trilhado-pelas-pastorais-sociais-movimentos-maranhao/
http://ma.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/2016/09/05/bem-viver-um-caminho-trilhado-pelas-pastorais-sociais-movimentos-maranhao/
https://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes/noticias/articulacao-cpt-s-da-amazonia/2463-iiencontro-de-povos-e-comunidades-tradicionais-do-maranhao
https://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes/noticias/articulacao-cpt-s-da-amazonia/2463-iiencontro-de-povos-e-comunidades-tradicionais-do-maranhao
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Ecopsicologia para entender a relação entre as populações tradicionais e a natureza.  

Como abordagem emergente, a Ecopsicologia, cujo foco central são as relações do ser 

humano com a teia da vida, desafia o viés antropocêntrico da Psicologia e propõe a 

existência de uma psicopatologia subjacente às relações entre ser humano e natureza. 

Segundo Carvalho (2013), a crise de insustentabilidade que estamos vivendo é um reflexo 

da psique contemporânea que inclui distorções perceptivas construídas historicamente a 

partir de crenças fundantes equivocadas sobre as relações entre nós humanos e os sistemas 

de vida dos quais nos originamos, resultando num estado alienado em relação a esses 

sistemas e voltado para atividades ecocidas (comportamentos ambientalmente 

disfuncionais).   

Carvalho (2013) assume em seu estudo que a Ecopsicologia está baseada na abordagem 

de Roszak sobre o Inconsciente Ecológico52. De acordo com Roszak (1992), no 

Inconsciente Ecológico reside, por exemplo, a sabedoria integrativa que permitiu que 

tantas culturas, anteriores ou contemporâneas à nossa, tenham experimentado por 

milênios modos de vida de baixo impacto ambiental. É também essa a dimensão da psique 

– Inconsciente Ecológico - que abriga o campo natural da experiência da reciprocidade 

com o meio e guarda os sentimentos e afetos que nossa espécie sempre dirigiu aos não-

humanos.    

Portanto, se adotarmos essa abordagem do Inconsciente Ecológico para nos 

aproximarmos do entendimento acerca da conexão que as populações tradicionais tem 

com a natureza, assumiremos o fato de que essas populações parecem ter perpetuado suas 

relações com a fonte nutritiva que dá a vida aos seres. Nesse sentido, podemos considerar 

que as populações tradicionais, ao atribuírem sua satisfação em viver nas Resex ao 

contato com a natureza, parecem seguir no caminho contrário da psicopatologia na qual 

a cultura dominante sofre sem se dar conta. Assim, enquanto a sociedade hegemônica 

caminha no sentido dessa psicopatologia à medida que perpetua um tipo de 

                                                           
52. Trata-se de experiências subjetivas de conexão com a matriz de vida e sua sabedoria compreendidas no 

Inconsciente Coletivo - abordagem Junguiana. O conceito junguiano de inconsciente coletivo coloca o ser 

humano como expressão de arquétipos que organizam a humanidade como um todo, e a inserem numa 

ordem ecológica que abrange todo o planeta. Nosso DNA, agora sabemos, partilha genes com muitas outras 

espécies. As partículas químicas que formam nossos corpos estão viajando pelo espaço e numa escala de 

tempo impossível de imaginar, formaram e formarão as estruturas de incontáveis outros seres. Os 

arquétipos, conteúdos do Inconsciente Coletivo, são a própria expressão do projeto da natureza para a nossa 

espécie. Dessa forma, o acesso e a compreensão desses arquétipos nos reconectaria com a natureza tanto 

quanto “um mergulho no mar ou uma caminhada na floresta” (Sabini apud Carvalho, 2013).  
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desenvolvimento que “passa por cima” dos valores subjetivos e não mensuráveis do 

mundo natural, ou seja, cada vez mais desconectados e distanciados do que se chama de 

teia da vida, as populações tradicionais que vivem nas Resex, “banhadas pela mãe 

natureza” parecem ter mantido a sabedoria ecológica inerente à nós, vinda de nossa longa 

história evolutiva, e que é indissociável de um sentido mais amplo de comunidade, capaz, 

inclusive, de abarcar tudo o que vive e interage.   

 

Contato com a natureza sob a perspectiva das Necessidades Humanas de Max-Neef  

Interpretando o contato com a natureza como um satisfator das necessidades humanas a 

partir da matriz de Max – Neff (2012), podemos entender que, para as populações 

tradicionais, o contato com a natureza corresponde a um modo ou condição necessária 

para atender a diversas necessidades, tais como a necessidade de afeto, tendo em vista a 

dimensão histórica desse contato, que ultrapassa os fins recreativo e estético, a 

necessidade de Subsistência, de Ociosidade, de Criação, de Identidade e de Liberdade. 

Portanto, assim como “estar em um lugar tranquilo” é um satisfator sinergético porque 

estimula a satisfação de diversas necessidades ao mesmo tempo, o contato com a natureza 

pode ser visto da mesma forma.  

 A necessidade de identidade pode ser atendida, bem como estimulada, quando há a 

salvaguarda dos modos de vida, dos hábitos e dos costumes desses grupos, haja vista ser 

uma cultura que se relaciona intimamente com a natureza. A necessidade de ociosidade 

pode ser atendida e também estimulada através do contato com a natureza, considerando 

que é através desse contato que, muitas vezes, esses grupos tradicionais desfrutam de 

momentos de lazer, brincando e se divertindo em meio às paisagens. A necessidade de 

criação pode ser atendida ou estimulada a partir do contato com a natureza, considerando 

a íntima relação que os métodos produtivos e o próprio trabalho desses grupos tem com 

ciclos naturais. Ainda, a necessidade de subsistência pode ser atendida a partir do contato 

com a natureza pois é dela – da natureza – que grande parte da alimentação dessas pessoas 

é extraída e/ou cultivada. Por fim e não menos importante, o contato com a natureza 

possibilita o atendimento da necessidade de liberdade, tendo em vista a autonomia que 

esses grupos adquirem ao produzirem seu próprio alimento.  

Ressaltando a importância do contato com a natureza como uma maneira de atender as 

necessidades de subsistência e de liberdade das populações tradicionais que habitam as 
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RESEX, vale destacar o resultado obtido a partir da análise dos dados do diagnóstico 

socioeconômico que se referiam à alimentação e despesas dessas famílias. De um total de 

32.522 respostas sobre as três maiores despesas da família, 30,75% correspondem a 

gastos com alimentação. No entanto, quando observamos os três alimentos mais 

consumidos por essas famílias, em um total de 68.426 respostas, tem-se o peixe como o 

alimento mais consumido (14,3% das respostas), seguido da farinha (13,5%) e o feijão 

(13,4%). Esses alimentos, na maioria dos casos, são produzidos ou extraídos pelas 

próprias famílias, em seus territórios de uso, a partir do contato com a natureza. Ou seja, 

a natureza é para essas pessoas o local em que grande parte da alimentação da família se 

faz possível e, ainda que a alimentação seja a sua maior despesa, se não houvesse esse 

espaço que lhes permitissem a produção de sua própria alimentação, provavelmente, essas 

pessoas estariam em condições pouco favoráveis com relação às necessidades de 

subsistência.  

Ainda sob a perspectiva que aborda a importância do contato com a natureza no sentido 

de ser fonte de alimentação e garantia de subsistência e autonomia, Teixeira et al. (2018) 

destacam a relevância econômica do autoconsumo53 sob a perspectiva de renda monetária 

não despendida. Segundo os autores, essa relação de produção típica das formas de 

reprodução social do campesinato tem importância social, cultural e nutricional. 

Pesquisas realizadas sobre o tema do autoconsumo, como as de Grisa & Schneider 

(2008a) e Gazolla (2004), demonstram que a produção de autoconsumo não pode ser 

caracterizada como residual, ou associar a ela quantidades poucos significativas, ou 

mesmo padrões inferiores de qualidade. Sua importância para as unidades familiares é 

caracterizada, exatamente, pelos usos realizados, pois é fundamental na garantia da 

segurança alimentar e nutricional dessas populações rurais (Grisa & Schneider, 2008a). 

Esse argumento se sustenta não só na significância dos volumes de produção, mas 

também pela variedade de produtos disponibilizados, possibilitando autonomia e 

segurança alimentar, tanto pelo extrativismo quanto pela agricultura, pesca, criação de 

animais e mesmo da caça. Além disso, no caso das Resex, não só o autoconsumo deve 

                                                           
53 O termo “autoconsumo” designa a satisfação das necessidades de um determinado indivíduo através 
do consumo de produtos ou serviços produzidos por ele próprio. O autoconsumo é muito comum na 
atividade agrícola, sobretudo nos meios rurais e em economias de subsistência, em que uma parte mais 
ou menos substancial da produção é consumida pelo agricultor e pelos seus familiares. Uma das grandes 
vantagens da produção agrícola para autoconsumo é, além da diversidade e da poupança que 
proporciona, a garantia de imunidade contra grandes oscilações no preços dos produtos no mercado. 
https://knoow.net/cienceconempr/economia/autoconsumo/. 

https://knoow.net/cienceconempr/economia/autoconsumo/
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ser levada em consideração quanto a renda monetária não despendida, mas também o 

potencial de troca dos produtos extraídos e/ou produzidos.  

Ensaio 3 

Gosto de viver aqui porque aqui existe: “Solidariedade dos moradores” 

Para além da solidariedade que se manifesta no nível real, da produção e 

da partilha de bens, há a registrar aquela de natureza propriamente 

simbólica, que a complementa e que dá sentido à construção de uma 

identidade coletiva, expressa nos sentimentos de pertencimento, na 

partilha e na transmissão dos saberes e na adesão a valores humanos 

compartilhados. (Maria de Nazareth Baudel Wanderley, 2011) 

A resposta “Solidariedade dos moradores” foi a terceira de maior destaque entre os 

motivos de gostar de viver nas Reservas Extrativistas. Para apoiar as conjecturas sobre o 

que de fato os entrevistados queriam dizer ao valorizarem a solidariedade, para além da 

ideia de ajuda mútua e partilha de bens, procuramos entender os diferentes conceitos 

dessa palavra, a fim de identificarmos a natureza simbólica que existe na construção 

coletiva desse conceito numa comunidade tradicional.  Para tanto, construiu-se uma 

reflexão sobre o termo solidariedade a partir do seu significado jurídico e do seu sentido 

nas Teorias da dádiva e da reciprocidade.   

No dicionário jurídico, solidariedade significa um acordo através do qual algumas pessoas 

se “sentem” obrigadas umas em relação as outras e/ou cada uma (individualmente) em 

relação as demais. Podemos entender, a partir do conceito jurídico dessa palavra, que a 

solidariedade surge da vontade de querer retribuir algo que nos foi dado. Portanto, não se 

trata de uma dívida e tampouco de uma obrigação, propriamente dita.  

Já nas Teorias da dádiva e da reciprocidade, o sentido da solidariedade se refere ao 

sentimento de ajuda mútua e cooperação, bases para se compreender as relações sociais 

de confiança e respeito mútuo que surgem numa comunidade (Rodrigues & Ferreira 

(2013). Nesse sentido, vale destacar a reflexão que Sabourin (2006) nos traz sobre a ajuda 

mútua na perspectiva da Teoria da Dádiva: 

A relação de ajuda mútua depende de laços sociais, sentimentais e até 

simbólicos e se diferencia da troca ou do intercâmbio mercantil primeiro 

porque não implica numa retribuição equivalente ou monetária que 

livraria o beneficiário da sua dívida. De fato, existe uma expectativa de 

retorno da ajuda, encorajada pela pressão social e por valores de honra e 

prestígio, mas, essa devolução não é contratual nem obrigatória. Pode ser 

diferida no tempo, assumida por outro membro da família e se traduzir 
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também, por uma prestação de natureza diferente do trabalho, uma 

dádiva de sementes, um gesto de amizade, uma presença pessoal num 

momento de necessidade. 

Teoria da Dádiva 

Tendo como referência a obra de Marcel Mauss (2003), a teoria da dádiva se daria a partir 

de processos de troca em sociedades arcaicas, sobretudo na reflexão da obrigatoriedade 

de retribuir as dádivas, os dons, os presentes. Nessa teoria, percebe-se a construção de 

interconexões sociais possibilitadas pela troca de dons, presentes, donativos, em virtude 

de criar laços de reciprocidade. Ao receber um dom, o recebedor deste dom passa a 

assumir compromisso de retribuição, isto é, define-se a necessidade de retorno deste dom. 

Por sua vez, esse retorno não necessariamente se materializa da mesma forma, pois não 

se trata de uma troca monetária, e sim, de uma troca de caráter mais societal, moral, 

simbólica.  

Segundo Rodrigues & Ferreira (2013), é por meio dos processos de dar e aceitar o dom 

como um símbolo que a dádiva estabelece vínculos entre as pessoas. Mauss (2003, p. 

263) afirma que “(...) a circulação dos bens acompanha a dos homens, das mulheres e das 

crianças, dos festins, dos ritos, das cerimônias e das danças, mesmo a dos gracejos e das 

injúrias. No fundo, ela é a mesma”. Pois, “se coisas são dadas e retribuídas, é porque se 

dão e se retribuem ‘respeitos’ – podemos dizer igualmente ‘cortesias’. Mas é também 

porque as pessoas se dão ao dar, e, se as pessoas se dão, é porque se ‘devem’ – elas e seus 

bens – aos outros”.  

Portanto, de acordo com a Teoria da Dádiva, nos processos de dar e receber evidenciam-

se dinâmicas de sociabilidade, permitindo um processo de vínculo entre os indivíduos, 

mas, também, entre grupos sociais. Ao caracterizar aspectos de aliança e de laços sociais, 

a solidariedade entre essas pessoas é estabelecida, podendo se estender em várias 

dimensões da comunidade, pois estabelecem redes sociais de confiança, de troca e de 

ajuda mútua. 

A reciprocidade 

A reciprocidade pode explicitar ações de solidariedade entre os indivíduos e grupos 

sociais, construindo um espírito de compartilhamento no âmbito da comunidade, por 

meio de diversas ações tanto materiais quanto simbólicas. Revela-se, também, pela ação 
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de reciprocidade, a definição de laços entre os envolvidos, pois possibilita o 

reconhecimento do outro e efetiva sua participação nos espaços sociais, havendo um 

duplo sentido (reprodução) nas ações e nos dons (Temple, 2010).  

Temple (2010), salienta que se deve diferenciar a reciprocidade (reprodução de dádivas) 

da simples troca (permuta de objetos):  

“[...]a dádiva não é desinteressada; porém, é motivada, antes de tudo, 

pelo interesse pelo outro, pelo reconhecimento do outro (...). Faz 

distinção entre a troca e a reciprocidade”; [...], porém, na realidade, a 

troca inverte o movimento da reciprocidade; pois ao invés de visar o bem 

do outro, busca satisfazer o interesse próprio. Ela é especialmente esta 

inversão, esta transformação da reciprocidade em seu contrário. 

(Temple, 2010).  

Segundo Rodrigues & Ferreira (2013), a reciprocidade é referenciada a partir dos valores 

afetivos, morais, como o respeito mútuo, a amizade e a confiança. Por sua vez, pode ser 

expresso também em processos que geram o sentimento de responsabilidade e justiça.  

Solidariedade nas Resex 

A partir das Teorias da Dádiva e da reciprocidade e tendo em vista o contexto das 

comunidades tradicionais que compõem as Reservas Extrativistas, podemos entender que 

a partir dos laços afetivos, do respeito, da confiança, a solidariedade entre os moradores 

é estimulada. A solidariedade, nesse contexto, pode ser caracterizada como espaço em 

que as diversas possibilidades de conceber o desenvolvimento individual e coletivo 

podem acontecer. É, a partir desse espaço [de solidariedade], que os sentimentos de 

companheirismo, ajuda mútua, colaboração, cooperação se fortalecem entre os moradores 

de uma comunidade tradicional. Não somente entre as pessoas ou grupos sociais daquela 

comunidade, mas também na relação daquelas pessoas com a natureza. Nesse sentido, a 

solidariedade pode permitir uma reorientação do desenvolvimento, tornando-o mais 

fraterno (Rodrigues, 2004 apud Rodrigues & Ferreira ,2013).  

Para as famílias tradicionais que compartilham o espaço das organizações comunitárias, 

por exemplo, a cultura e as atividades comunitárias reforçam a solidariedade, à medida 

que integram as pessoas e fortalecem os laços.  Nessa linha, Mendras (1978) ressalta que 

as práticas culturais que se realizam na comunidade reforçam valores do grupo e 

preservam uma rede de relações face a face que os distingue do mundo exterior. Dessa 

maneira, “as atividades comunitárias valorizam positivamente a solidariedade, criam 
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novas formas de integração (como a troca de dias, aquisição conjunta de mercadorias) 

fortalecem as instituições que os promovem e reforçam a identidade de grupo” 

(Brandenburg, 1999). 

A solidariedade sob a perspectiva do cuidado 

A solidariedade também pode ser vista a partir da abordagem que nos traz o teólogo, 

professor, orador, humanista e escritor Leonardo Boff. Boff (1999) traz a fenomenologia 

do cuidado para explicar a relação essencial entre os seres humanos e entre estes e o meio 

em que vivem. Para esse autor, o “fenômeno cuidado” não é um objeto independente de 

nós. Cuidar das coisas implica ter intimidade, senti-las dentro, acolhê-las, respeitá-las, 

dar-lhes sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia com, auscultar-lhes o ritmo e 

afinar-se com ele.  

Boff (1999) aponta duas dimensões para o cuidado. Na perspectiva macro, expressa a 

preocupação ecológica de preservação do planeta e na micro, nos remete ao cuidado entre 

os seres humanos. O mais importante para Boff não é se o cuidado é macro ou micro, mas 

sim que o cuidado seja visto para além da atitude e de atos dos seres humanos; o cuidado 

representando uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de 

envolvimento afetivo com o outro. Nessa concepção, a solidariedade pode ser vista como 

fundamental no ato de cuidar, assim como o amor, a ternura, a carícia, a cordialidade, a 

convivialidade e a compaixão, sentimentos que nos fazem sensíveis ao que está a nossa 

volta, que estreita as relações entre os seres humanos e nos faz agir em prol da melhoria 

do eu e do outro. 

 

Solidariedade sob a perspectiva das Necessidades Humanas de Max-Neef  

Interpretando a resposta “Solidariedade dos moradores” como um satisfator das 

necessidades humanas a partir da matriz de Max – Neff (2012), entendemos que se trata 

de um modo ou condição necessária para satisfazer a necessidade de afeto, de proteção, 

de subsistência, de criação e de identidade.  

Dessa maneira, “ser” solidário e compartilhar dessa solidariedade com os moradores da 

comunidade satisfaz as necessidades de proteção e afeto através do cuidado com o outro 

e a partir da percepção da alteridade. “Ser” solidariedade ou “Ter” a solidariedade dos 
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moradores também pode satisfazer a necessidade de subsistência, à medida que há o 

compartilhamento do alimento (da roça, da caça e da pesca) entre os integrantes da 

comunidade, evitando assim que a falta de alimento se manifeste em uma ou outra família, 

a ponto de comprometer a saúde física e mental dessas pessoas. Ainda, “Ser” 

solidariedade e tê-la por meio da ajuda mutua e da colaboração entre os moradores 

satisfaz a necessidade de criação, vista no sentido do trabalho que exercem, no 

compartilhamento e interação comunitária dos afazeres diários, nos mutirões, nas 

atividades que envolvem a criatividade, intuição e habilidades e que assim vão criando 

laços de amizade, voltados para o dar e receber. Por fim, mas não de forma estanque, o 

“ser” solidário e “ser” uma comunidade solidária pode satisfazer e estimular a 

necessidade de identidade, considerando ser essa solidariedade uma manifestação da 

cultura desses grupos por meio de seus hábitos e costumes.  
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A Insatisfação em viver nas Reservas Extrativistas 

 

Gosto é gosto e não se discute. Quando eu digo que não gosto de viver aqui é 

porque: 

A gente não quer só comida 

A gente quer comida 

Diversão e arte 

A gente não quer só comida 

A gente quer saída 

Para qualquer parte 

Você tem sede de quê? 

Você tem fome de quê? 

Titãs  

Nos parágrafos a seguir iremos abordar os motivos pelos quais os entrevistados disseram 

não gostar de viver nas Reservas Extrativistas. Apenas 2,93% dos entrevistados disseram 

não gostar do lugar onde vivem, o que corresponde a 332 pessoas (n= 11.342).  Embora 

esse número seja proporcionalmente baixo quando comparado ao número de 

entrevistados que disseram gostar de viver nas Resex, os ensaios apresentados nessa 

discussão foram feitos de forma análoga à imensa proporção dos que gostam de viver 

nesses locais. Portanto, optamos por esse tipo de análise porque consideramos ser 

importante o detalhamento dos motivos que levam a insatisfação dessas pessoas em viver 

nesses locais tendo em vista a nossa busca pelo aprimoramento do trabalho do ICMBio 

no sentido de articular políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida dessas 

populações.  A Figura 20 mostra todos os motivos pelos quais os entrevistados disseram 

não gostar dos locais onde vivem, considerando que poderiam escolher até três motivos. 

Para fins desses estudo, iremos abordar os dois principais motivos mais citados, quais 

sejam: “É muito parado” (12,4%) e “Lugar sem futuro para os filhos” (11,9%). O terceiro 

motivo mais citado “Falta de assistência à saúde” não vai ser discutido porque foi 

considerado mais oportuno aprofundarmos nas discussões e análises que surgiram do 

motivo “Não tem futuro para os filhos”, o segundo motivo mais citado.  
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Ensaio 4 

Não gosto de viver aqui porque o lugar “É muito parado” 

Diante das limitações que temos com relação ao sentido das respostas, interpretaremos a 

intenção dos entrevistados ao dizerem que o lugar é parado como sendo resultado da 

percepção sobre a falta de opções de lazer e atividades culturais.  

 

Atividades Culturais nas Resex 

Considerando a pergunta “Sua família participa de alguma atividade cultural na sua 

comunidade?”, de um total de 11.772 entrevistados, 44, 8% informaram que alguém da 

família participa. Das pessoas que disseram participar de alguma atividade cultural, 

67,0% (n=6.883) das atividades foram classificadas como sendo Celebrações, enquanto 

24,0% se referiam às atividades gerais comunitárias, 8% às Formas de Expressão e menos 

de 1% aos Ofícios e Saberes. Vale ressaltar que a frequência de citações para o qual foi 

feita essa classificação não se refere ao número total de entrevistados que disseram 

Figura 20: Motivos citados pelos entrevistados como as causas da insatisfação 

em morar nas Reservas Extrativistas. 
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participar de alguma atividade cultural. Isso porque essa pergunta era aberta e não havia 

limite de número de respostas, ou seja, um mesmo entrevistado poderia dizer inúmeras 

atividades culturais em que participava na sua comunidade. Portanto, considerou-se para 

fins dessa análise apenas as três primeiras respostas de cada entrevistado, quando havia. 

Essa classificação cultural seguiu a feita pelo IPHAN para o Patrimônio Cultural 

Imaterial, com algumas adaptações feitas pela autora [inclusão da classificação atividades 

gerais comunitárias]. Na figura 21, devido ao pouco espaço, será mostrado somente as 

principais respostas, ou seja, as mais citadas. No entanto, no painel “Lazer e Cultura”, 

criado como Produto 1 desse estudo, é possível ao leitor verificar a diversidade de 

eventos, festas, celebrações que foram citadas pelos entrevistados, assim como observa-

los por Bioma, por Estado ou por Reserva Extrativista.  

 

Figura 21: Classificação dos eventos culturais nas Resex, com base na classificação de Patrimônio Imaterial do IPHAN. 
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Vale destacarmos que apesar de haver 6.492 respondentes que disseram não participar de 

quaisquer atividades culturais em suas comunidades, quando observamos, 

qualitativamente, as respostas dos 5.280 respondentes que disseram participar de alguma 

atividade cultural, percebemos a grande diversidade cultural nas comunidades 

tradicionais que participaram do Diagnóstico Socieconômico. Foram listados, por 

exemplo, 44 tipos de Celebrações, 26 Formas de Expressão, 24 tipos de Ofícios e Saberes 

e 30 atividades comunitárias, essas últimas respondidas como atividades culturais pelos 

entrevistados.  

Diante da diversidade de atividades culturais citadas e a alta taxa de respondentes que 

disseram não participar dessas atividades em suas comunidades, é importante 

observarmos se a forma como foi feita essa pergunta no questionário não levou a um 

entendimento equivocado a respeito desse tema. Isso porque, algumas atividades tidas 

como rotineiras para essas populações tradicionais e que são a pura expressão de sua 

cultura, por meio da forma de fazer ou dos ofícios e saberes, como o caso dos mutirões, 

por exemplo, podem não ter sido consideradas por eles como sendo uma atividade 

cultural. Pelas respostas abertas encontradas para essa questão, o termo “atividades 

culturais” parece ter sido entendido, pela maioria entrevistada, apenas como participação 

em eventos, festas e celebrações.  

 

Atividades de Lazer nas Resex 

Conforme mostra a Figura 22, em relação as principais atividades de lazer citadas pelos 

25.647respondentes, a atividade “Assistir televisão” aparece com mais evidência, 

representando 27,6% das respostas, seguido de “Reuniões e Festas Religiosas”, com 

18,2% e “Futebol” com 17,8%.  
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Sobre a relevância da atividade “assistir televisão” como forma de lazer, sabemos que: na 

contemporaneidade, o hábito de ver televisão faz parte do dia a dia dos lares brasileiros 

e, estejam eles no ponto mais distante do mapa ou não, a televisão está presente. No 

entanto, vários estudos relatam que esse hábito (em diferentes proporções) pode estar 

interferindo no modo de pensar, agir e se relaciona das pessoas. Não é o objetivo desse 

estudo determinar todos os efeitos e consequências da inserção da televisão nos territórios 

tradicionais, entretanto, pesquisas feitas com comunidades rurais tem demonstrado que 

algumas características culturais, assim como as relações sociais e o tipo de economia 

familiar da zona rural, encontram-se ameaçadas pelo modo de pensar urbano disseminado 

pela televisão (Mota, 2011). 

Em estudo sobre as consequências da inserção da televisão na vida do camponês da zona 

rural de Palmas e sobre as possíveis mudanças que este veículo de comunicação 

proporciona à cultura, economia e relações sociais, Mota (2011) demonstrou alguns 

aspectos importantes que podem ser estendidos para as populações tradicionais desse 

estudo:  

[...] a televisão ocupa, mesmo para os indivíduos que lhe dispensam 

menos tempo, papel de fundamental importância, influenciando suas 

histórias, metas de vidas, sonhos, desejos de consumo, concepções da 

realidade e relações sociais, dentre outros fatores.  

Figura 22: Principais atividades de lazer segundo os 25.647 entrevistados.  
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Portanto, quando analisamos a insatisfação do entrevistado com relação a viver na 

Reserva Extrativista porque é um “lugar parado” e, considerando que “assistir televisão” 

foi declarada como sendo a principal atividade de lazer das famílias entrevistadas, nos 

perguntamos qual seria a parcela de influência da televisão nessa insatisfação?  Em outras 

palavras, o sentido do “parado”, declarado pelos entrevistados, poderia estar relacionado 

ao que a televisão, principal atividade de lazer dessas pessoas, coloca como sendo um 

tipo de vida inferior, pouco desenvolvida e sem graça comparada à vida “movimentada” 

das cidades?54 

Ainda na tentativa de entender tal influência e o quanto ela pode ser uma das causas da 

sensação de “lugar parado” respondido pelos entrevistados, ressaltamos o potencial de 

imposição cultural da televisão quando ocupa fundamental importância nas 

cotidianidades sociais e temporais da criança na zona rural. Segundo Martín-Barbero 

(2001), a imposição cultural da televisão é responsável pela formação subjetiva de 

estereótipos das realidades exteriores às dos indivíduos telespectadores. Nesse sentindo, 

a visão que a criança da zona rural tem da vida urbana passa a ser principalmente aquela 

que é transmitida pela TV55.  

 “Lugar parado” no sentido de “lugar sem oportunidades, onde nada acontece” 

Não podemos deixar de trazer para essa discussão a possibilidade de que a resposta 

“Lugar parado” tenha um sentido diferente daqueles que conjecturamos nos parágrafos 

anteriores (falta de cultura e lazer). Dizer que um lugar é parado pode também estar 

relacionado a percepção do entrevistado de que, no local onde ele vive, não chegam 

oportunidades, ou seja, é um lugar parado porque “nada” acontece ali. Se considerarmos 

                                                           

54 Vale destacar que, apesar de instigante, a intenção nesse estudo não é aprofundar na discussão sobre 

a mídia e tão pouco responder à essas questões, até porque tais discussões demandariam outra 
dissertação, tendo em vista a influência dos meios de comunicação na cultura de toda a população, 
sobretudo desses povos (Nota da autora/pesquisadora). 

 

55 A intenção aqui não é ir contra os meios de comunicação e tampouco avaliar em termos positivos ou 

negativos o acesso das populações tradicionais a esses meios ou quaisquer outros bens de consumo e 

tecnologias da contemporaneidade. É inegável o potencial socioeducativo da televisão, bem como suas 

características de integração e utilidade pública. É exatamente por esses motivos que entendemos que a 

mídia televisiva pode ser uma grande contribuinte da melhoria de qualidade de vida das populações que 

vivem nas Reservas Extrativistas e, se utilizada adequadamente, pode inclusive valorizar os diferentes 

modos de vida que observamos nesses locais.  
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esse sentido para a resposta “lugar parado”, o próximo item que discutiremos a seguir 

(Local sem futuro para os filhos – Ensaio 5) ganha ainda mais importância. Portanto, 

como aprofundaremos na perspectiva da insatisfação a partir da percepção de ser um 

“lugar sem futuro” ou um “lugar sem oportunidades” nos parágrafos seguintes, não nos 

ateremos a ela nesse tópico, haja vista serem respostas com sentidos sobrepostos. 

 

“Um local muito parado” sob a perspectiva das Necessidades Humanas de Max-

Neff  

O motivo “É muito parado” como resultado da falta de opções de lazer e atividades 

culturais nas Reservas Extrativistas, segundo a matriz das Necessidade de Max-Neef 

(2012), pode estar ligada ao não atendimento das necessidades de ociosidade, 

participação e criação. Interessante observarmos, nesse caso, que o estímulo para a 

criação de espaços que permitam mais interação participativa, espaços de encontros e 

espaços para expressão da criatividade, da imaginação, da inventividade, podem não só 

mudar o cenário dessa insatisfação como também estimular o atendimento de outra 

necessidade de grande importância para os povos tradicionais: a necessidade de 

identidade. À medida que esses espaços vão sendo introduzidos e as atividades culturais 

incentivadas a sensação de pertencer àquele lugar se manifesta, a memória histórica é 

resgatada, os valores da comunidade são fortalecidos e um novo cenário pode brotar a 

partir desse contexto.  

 

Ensaio 5 

Não gosto de viver aqui porque” É um lugar sem futuro para os filhos” 

Dos 332 entrevistados (n= 11.342) que disseram não gostar de viver no local onde vivem, 

93 atribuíram ao fato de ser um lugar sem futuro para os filhos. Assim como nas outras 

questões que discutimos nesse estudo, trata-se de uma resposta que pode ter vários 

sentidos. Portanto, para o desenvolvimento da nossa discussão analisaremos essa questão 

de forma conjunta com outras duas questões, quais sejam: “Os principais problemas para 

os jovens” e “Os motivos pelos quais os jovens não querem permanecer nas Unidades”. 

A Figura 23 mostra as respostas que encontramos para essas questões.  
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Podemos entender, a partir do conjunto de respostas às duas perguntas apresentadas na 

Figura 23 acima que, não ter futuro para os filhos, parece se referir a insatisfação do 

entrevistado, principalmente, com relação a: 

 a) Falta de oportunidades de trabalho;  

b) Desenvolvimento profissional limitado; 

c) Insatisfação com relação ao acesso e qualidade da Educação.  

Figura 23: Superior esquerda: Respostas válidas para a questão: Quais são os principais problemas para os jovens que vivem nesta 

Unidade (citar os três principais). Inferior direita: Respostas válidas para a questão: Caso os jovens não demostrem interesse em 

continuar na Unidade, cite os três principais motivos. 
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A Insatisfação quanto ao Trabalho e ao Desenvolvimento profissional nas Resex 

Quando nos atentamos para o fato de que o principal problema para os jovens, segundo 

as respostas dadas pelos responsáveis familiares, é a falta de trabalho (23,9%, n= 25.216) 

nesses locais e que os dois principais motivos para que os jovens não queiram permanecer 

nas Resex são, respectivamente, a limitação quanto ao desenvolvimento profissional 

(21,2%, n= 13.897) e por quererem oportunidade profissional na cidade (17,4%, n= 

13.897), nos deparamos com a necessidade de refletirmos sobre dois paradigmas56: 

trabalho e emprego.  

Para elucidar melhor a dicotomia inerente a esses paradigmas, ressaltamos que há uma 

diferenciação entre emprego e trabalho e que essa compreensão de emprego pode 

denunciar a internalização de um discurso externo a esses territórios e com elementos 

simbólicos que esvaziam a potencialidade do sentido de trabalho no campo (extrativismo, 

agricultura familiar, pesca). Conforme ressaltam Bottomore et al. (1996), o termo 

trabalho existe desde a instauração do processo (in)consciente da interação homem-

natureza-apropriação, ou seja, o trabalho existe desde o momento em que o homem 

começou a fabricar utensílios e ferramentas para facilitar seus procedimentos de atuação 

no processo de interação na natureza. Já o emprego, diferente de ser um processo de 

apropriação e interação homem-natureza, é fruto da apropriação da força de trabalho, da 

subjugação do operário em meio à estrutura capitalista de produção, sobretudo, oriundo 

da Revolução Industrial. 

Nesse caminho, podemos dizer que as discussões sobre trabalho e ocupação, sobre as 

implicações da modernidade e do crescimento econômico nas formas de trabalho e sobre 

os obstáculos para o agir e o pensar no contemporâneo teve uma valiosa contribuição da 

filósofa Arendt (2003).  Segundo Arendt (2003), com a Era Moderna, as Revoluções 

Francesa e Industrial elevaram o trabalho ao máximo grau de produtividade e valor e o 

                                                           

56 Os paradigmas fazem a ponte entre a teoria e a realidade por meio da elaboração de teses científicas, que 

são utilizadas na elaboração de programas e sistemas, na execução de políticas públicas, de projetos de 

desenvolvimento. Estes têm como referências os conhecimentos construídos a partir de determinada visão 

de mundo que projeta as ações necessárias para a transformação da realidade (Fernandes & Molina, 2004). 
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surgimento da ideia de que o “homem”, ao produzir, produz a si mesmo é uma formulação 

de grande radicalidade e coerência, com a qual toda a Era Moderna veio a concordar. 

Quando tudo que fazemos é capturado pelo movimento incessante de produção e 

consumo, diz essa autora, tudo se torna mercadoria, incluindo o trabalho, os recursos 

naturais, a terra e as relações humanas.  

 

Essa condição de “dependência” da Era Moderna aliada a característica inconfundível do 

tipo de desenvolvimento do Brasil (e de toda a América Latina), expressa na falta de 

habilidade do setor econômico formal para absorver o crescimento sistemático da 

população economicamente ativa57, gera um excedente da força de trabalho, composto de 

desempregados e subempregados, que penetra no mercado de trabalho através da grande 

variedade de esquemas de autoemprego, gerando rendas mínimas por meio de um 

comércio de sobrevivência (Max-Neef, 2012).  

Portanto, entender os paradigmas trabalho e emprego a partir da influência da 

modernidade na construção desses pensamentos é importante para nos aproximarmos do 

pano de fundo que parece impulsionar os jovens das Resex a irem para a cidade em busca 

de oportunidades (trabalho e desenvolvimento profissional). Temos, a partir dos dados do 

diagnóstico socioeconômico, que 52,7% da população das Resex se enquadram como 

população economicamente ativa- PEA - faixa de 11 e 60 anos, segundo o IBGE. Temos 

também o fato de que quase metade dos jovens que vivem nas Resex (48,0%, n=11.304) 

não tem interesse em permanecer nesses locais, a partir da percepção58 dos responsáveis 

familiares entrevistados. Poderíamos então, observados esses dados e o tipos de respostas 

que foram dadas às perguntas relacionadas a insatisfação dos jovens (Figura 23), 

conjecturar que essa população economicamente ativa, que vive nas Resex, está sendo 

                                                           
57 PEA – População Economicamente Ativa – é um conceito elaborado para designar a população que está 

inserida no mercado de trabalho ou que, de certa forma, está procurando se inserir nele para exercer algum 

tipo de atividade remunerada. No Brasil, de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a PEA brasileira compreende 63,05% da população, apesar de esse número não considerar aqueles 

que não trabalham com contrato formal ou carteira assinada (Pena,R.F.A, 2020). 
58 Ainda que essa pergunta não tenha sido feita diretamente para o “jovem” e sim para o responsável familiar 

que participou da entrevista, de acordo com os dados do diagnóstico, 32% (N=2939) das respostas válidas 

sobre a falta de interesse dos jovens em permanecerem nas Resex foram respondidas por responsáveis 

familiares de 15 a 29 anos, ou seja, jovens. Portanto, entendemos que o responsável familiar pode ter 

expressado sua própria vontade ao responder essa pergunta ou transmitiu o que escuta e percebe dos jovens 

de sua comunidade. Podemos considerar também os casos em que o responsável familiar (jovem ou não) 

pensou no termo “jovens” como “filhos” e, nesses casos, parece ter expressado a sua própria vontade de 

que seus filhos tenham uma vida diferente daquela existente na Resex, isso por não enxergarem nesses 

locais boas oportunidades para um futuro que consideram promissor.  
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influenciada pela concepção de ocupação, profissão e emprego que surgem da 

modernidade e que acaba abrindo espaço para o “fetichismo” do modo de vida urbano, 

mesmo que seja para ocupar os subempregos? 

De fato, essa parece ser uma premissa verdadeira quando observamos que o modo de vida 

urbano, ainda que rejeitado por 52,0% das intenções de migração dos jovens das Resex, 

é almejado e idealizado no que diz respeito ao tipo de trabalho da cidade. Isso pode ser 

observado quando a opção “Querem oportunidade profissional na cidade” se sobressai 

dentre o rol de opções de respostas, aparecendo como a terceira opção mais citada 

(17,4%), evidenciando o que parece preponderar entre os jovens das Resex: a perspectiva 

do emprego. Conscientemente ou não, esses jovens podem até não compreender de modo 

preciso a diferenciação conceitual entre trabalho e emprego, mas certamente têm o 

conhecimento da relação mais ou menos duradoura e relativamente estável que possui um 

vínculo de emprego. Para qualquer jovem, mesmo o que vive no contexto das Resex, estes 

são elementos de sedução que lhes atraem e consubstanciam suas perspectivas. 

Entretanto, em se tratando dos jovens que habitam essas Unidades de Conservação, há de 

se questionar o seguinte:  

De que lugar parte a intenção pelo emprego dentre os jovens das Resex? Por que o 

trabalho, como possibilidade coletiva de produção, não tem a mesma intensidade de 

projeção ou de perspectiva que o emprego? Que tipo de educação (escolas, professores, 

material didático, projetos políticos pedagógicos) faz parte do dia a dia nas Resex e que 

prepara os jovens para o emprego nas cidades e não para o trabalho nas suas 

comunidades? Certamente essas questões exigem outra pesquisa para o seu 

aprofundamento, o que seria de grande utilidade no sentido de pensarmos em políticas 

públicas voltadas para os jovens das Resex. No entanto, em se tratando dessa dissertação, 

traremos apenas algumas considerações e conjecturas a respeito do assunto a fim de 

imaginarmos possíveis caminhos futuros e que, não necessariamente, seguem a lógica da 

migração campo e cidade, assim como não idealizam a busca por emprego, a qualificação 

profissional e o reconhecimento nos grandes centros urbanos.  

Fetichismo urbano ou desvalorização do trabalho tradicional?  

Se por um lado essa vontade de ter um trabalho na cidade ou de ter um emprego “estável” 

e assalariado parte de um fetichismo com relação ao modo de vida urbano, por outro lado, 

essa vontade também pode surgir da desvalorização do trabalho no campo e da 
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consequente falta de oportunidades compatíveis com o interesse dos jovens que vivem 

nesses locais. A dúvida sobre qual dos fatores - fetichismo urbano ou desvalorização do 

trabalho nas Resex – são os possíveis causadores da vontade de conseguir um emprego 

na cidade, com certeza, seria melhor esclarecida se, durante o diagnóstico, tivéssemos 

perguntado diretamente aos jovens qual é a verdadeira motivação dessa intenção, ou seja: 

a intenção de ter uma oportunidade profissional na cidade está relacionada a vontade de 

vivenciar outro modo de vida, assim como outros padrões de consumo? Ou havendo 

oportunidade profissional na própria Resex, essa intenção de migração para a cidade se 

esvai?  Perguntas como essas nos aproximariam das necessidades latentes dos jovens que 

vivem nesses locais e nos dariam direcionamentos mais precisos a respeito das políticas 

públicas necessárias no sentido da valorização do trabalho e do desenvolvimento 

profissional nesses territórios. Mas, de que trabalho estamos falando? Quais são as 

atividades desenvolvidas por quem vive nas Resex? E por que essas atividades não estão 

sendo vistas como promissoras para parte das pessoas que habita esses locais?  

O trabalho que é realizado nas Reservas Extrativistas 

O trabalho desenvolvido pelos sujeitos que habitam as Resex geralmente é realizado pela 

família, evidenciando a estreita relação entre o meio de vida e os recursos naturais a partir 

do repasse de conhecimentos entre as gerações. Essa forma de trabalho é capaz de 

fomentar a criatividade, mobilizar a energia social, unir a família, preservando a 

identidade comunitária e alastrando a solidariedade por meio da cooperação e através do 

ato de dar e receber. Tudo isso junto parece ter dado sentido a forma de vida dessas 

pessoas por gerações e faz com que muitos ainda queiram continuar vivendo da forma 

como vivem, salvaguardando esses modos ser e fazer, por entenderem que, dessa maneira, 

estão satisfazendo suas necessidades individuais e coletivas.  

 

Conforme mostra as Figuras 24 e 25 abaixo, independente do Bioma, as atividades 

realizadas pelos sujeitos que habitam as Resex estão interligadas aos recursos naturais e 

aos territórios que ocupam59. Dos ofícios que surgem dessa relação com o meio natural 

                                                           
59 A ocupação “Dona de Casa” também aparece com grande relevância em termos de ocupação, 
principalmente com relação aos cônjuges. Importante destacar nesse ponto que, embora não seja um 
ofício que surja da relação com o meio natural, esse trabalho não valorado, geralmente, está associado a 
outros ofícios que se relacionam com o meio natural, como é o caso das donas de casa que também são 
marisqueiras, por exemplo. 
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nascem a identidade do pescador, do extrativista, ou do agricultor familiar e, embora essas 

pessoas se identifiquem por meio de uma ocupação/atividade, é comum acontecer dessas 

atividades serem realizadas conjuntamente, como por exemplo, agricultores que também 

pescam para garantir a dieta familiar ou extrativistas que também são agricultores, seja 

para o autoconsumo ou para a venda esporádica e local.  
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Figura 24:Quais são as ocupações dos responsáveis familiares (respostas cumulativas, não havia limite de 

respostas). À esquerda e superior: Bioma Amazônia. À direita e superior: Bioma Cerrado. Inferior: Bioma 

Marinho-Costeiro. Não tivemos respostas para a ocupação no Bioma Mata Atlântica.  

Amazônia 
Cerrado 

Marinho 

Costeiro 
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Figura 25: Quais são as ocupações dos cônjuges (respostas cumulativas, não havia limite de respostas). À esquerda e superior: 

Bioma Amazônia. À direita e superior: Bioma Cerrado. Inferior: Bioma Marinho-Costeiro. Não tivemos respostas para a 

ocupação no Bioma Mata Atlântica. 
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Não ter futuro para os filhos e a vontade de sair das Resex 

A fim de compormos um contexto mais próximo do que motiva os jovens a quererem sair 

das Resex, olharemos a pergunta “Não ter futuro para os filhos” a partir de três 

possibilidades: a primeira se refere - já que a resposta foi dada pelo responsável familiar 

- a uma percepção do responsável (pai ou mãe) em relação a insatisfação que observam 

nos seus filhos quanto as possibilidades futuras nas Resex. Nessa possibilidade, os pais 

entrevistados apenas expressaram em suas respostas uma vontade que percebem nos 

filhos de saírem desses locais em busca de melhores oportunidades em outros locais. Já a 

segunda possibilidade se refere a uma vontade do próprio responsável familiar de que seu 

filho tenha um futuro que eles mesmos – os pais - consideraram, no momento da 

entrevista, “melhor” do que a vida (trabalho, profissão e oportunidades) que eles têm ou 

tiveram nesses locais. A terceira possibilidade, que não exclui as outras duas citadas 

acima, é de que esse responsável familiar que respondeu sobre a falta de intenção de 

permanência dos jovens nesses locais seja o próprio “jovem”.  

Essa terceira possibilidade ganha destaque quando observamos a faixa etária dos 

responsáveis familiares que responderam essa questão, bem como a faixa etária dos 

respondentes da questão que tratava do não gostar de viver nas Reservas Extrativistas. 

Conforme mostra a Figura 26 abaixo, 32% (n=2939) das respostas válidas sobre a falta 

de interesse dos jovens em permanecerem nas Resex foram respondidas por responsáveis 

familiares jovens, de 15 a 29 anos de idade. Já para a questão sobre não gostar de viver 

nas Resex, 42% (n=187) das respostas válidas foram dadas por responsáveis familiares 

dessa mesma faixa etária.  
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Figura 26. Gráfico Superior: Faixa etária dos entrevistados que disseram não gostar de viver nas Resex. 

Gráfico Inferior: Faixa etária dos entrevistados que responderam sobre o não interesse dos jovens em 

permanecerem nas Resex. 

Como podemos ver, para avançarmos no sentido da implementação de políticas públicas 

que incentivem a permanência dos jovens nas Resex é necessário que pensemos em um 

diagnóstico mais preciso a respeito da intenção de migração desses jovens. É importante 

também refletirmos sobre a forma como o Estado vem reproduzindo as políticas públicas 

que cria e implementa e que parece não estar valorizando o trabalho que é feito a partir 

da produção agroextrativista. Parece que estamos de frente à mais uma realidade 

impulsionada pelo modelo de desenvolvimento econômico a partir de políticas públicas 

que não consideram outras formas de “desenvolver-se”. Basta lembrarmos que, 

historicamente, as ações do Estado, com algumas exceções, contrastam com a 
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possibilidade de empresas autogestionárias, cooperativas, associações ou quaisquer 

outras dinâmicas de ordenamento para geração de trabalho e renda que sejam formatadas 

a partir da concepção da economia solidária.  

 

O trabalho na perspectiva de Max-Neef 

Na matriz das necessidades humanas proposta por Max-Neff (2012), o trabalho é uma das 

maneiras pelos quais podemos satisfazer as necessidades de subsistência, participação, 

criação e identidade. Nesse sentido, basta observarmos as ocupações das famílias 

tradicionais que vivem nas Reservas Extrativistas para percebermos a clara relação entre 

as necessidades de subsistência e de identidade que podem ser realizadas/satisfeitas a 

partir do trabalho exercido por essas pessoas. Não é por acaso que essas pessoas se 

autoreconhecem a partir da atividade e ocupação que exercem como extrativistas, 

pescadores, agricultores e assim por diante. Portanto, se por um lado, o trabalho/ocupação 

exercido pelos homens e mulheres tradicionais que habitam as Reservas Extrativistas 

constitui muito mais do que um fator de subsistência e geração de renda, porque também 

é agente formador de suas identidades, por outro lado, a falta de perspectiva com relação 

a esse trabalho/ocupação pode estar afetando a identidade, a participação e a criatividade 

dessas populações, impulsionando a vontade de sair desses territórios, ou almejando que 

os filhos saiam desses locais em busca de novas oportunidades.  

Por esse motivo, vale destacar que ao imprimimos apenas uma forma de desenvolvimento 

como sendo o único viável e o único que é passível de sucesso profissional e econômico, 

desvalorizamos as outras diversas formas de desenvolvimento que são expressas a partir 

da riqueza cultural existente nessas populações. Isso faz com que os trabalhadores 

agroextrativstas que habitam as Resex, muitas vezes, se sintam incapazes e passem a 

desvalorizar o próprio trabalho e, consequentemente, a própria identidade. Se esses 

homens e mulheres tradicionais não estão conseguindo valorizar as atividades que 

exercem nesses territórios por enxergarem suas atividades como inferiores ou aquém do 

colocado como viável para um desenvolvimento local, é natural que não queiram que seus 

filhos continuem exercendo as mesmas atividades, projetando futuros “melhores” para 

eles fora das Resex. É natural, portanto, que vislumbrem para seus filhos realidades 

diferentes daquelas em que vivem, inclusive, perpetuando o paradigma de que a vida na 

cidade pode ser melhor e superior do que a vida no campo. Precisamos, portanto, 
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confrontar com o fortalecimento de uma concepção urbanocêntrica de mundo que 

dissemina um entendimento generalizado de que o espaço urbano é superior ao campo, 

de que a vida na cidade oferece o acesso a todas as oportunidades e aos bens e serviços 

públicos, de que a cidade é o lugar do desenvolvimento, da tecnologia e do futuro, 

enquanto o campo, aqui entendido como  Reserva  Extrativista, é o lugar do atraso, da 

ignorância, da pobreza e da falta de condições mínimas de sobrevivência.  

Um mundo de possibilidades invisíveis ao desenvolvimento hegemônico vigente 

 

Se o desejo é pensarmos em novas possibilidades nas Resex, a necessidade de olharmos 

o trabalho para além da noção convencional de emprego se torna latente. Nesse caminho, 

as populações tradicionais, por conta da sua própria heterogeneidade, constituem uma 

diversidade de formas de trabalho que não precisa se encaixar no conceito convencional 

de emprego, basta observarmos a riqueza de ocupações e ofícios encontradas, assim como 

a riqueza de produtos que são extraídos e/ou coletados nas Reservas Extrativistas para 

entendermos o potencial de trabalho existente nessas áreas.  

Portanto, mesmo que o trabalho agroextrativista não seja visto, por alguns jovens e/ou 

pelos seus pais, como promissor na geração de renda e satisfação profissional, 

acreditamos que a diversidade de produtos que esse trabalho representa tem grande 

potencial, principalmente se essa diversidade for visibilizada60, reconhecida e valorizada 

por meio de mercados adequados, forma de produção apropriada para esses mercados, 

bem como políticas públicas que incentivem um “desenvolvimento” compatível com os 

modos de vida dessas pessoas. Um exemplo da riqueza inerente ao trabalho 

agroextrativista que é realizado nas Resex e do seu potencial em termos de geração de 

renda pode ser observado no estudo feito por Teixeira et. al (2018). Nas 28 Reservas 

Extrativistas localizadas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia e 

analisadas por esses autores, cerca de 34% das famílias entrevistadas desenvolvem no 

mínimo três tipos de atividades produtivas e essa multiplicidade de atividades é originária 

da relação dessas populações com os recursos naturais de seus territórios. Teixeira et. al 

(2018) também ressaltam nesse estudo que mesmo que se desenvolva apenas uma das 

                                                           
60 A riqueza de produtos oriunda das Reservas Extrativistas ainda é subestimada, negligenciada e 

invisibilizada, inclusive nos censos realizados pelo IBGE- censo agropecuário e o levantamento sobre a 

Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – PEVS. 
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atividades, tratam-se de atividades multiespecíficas, ou seja, o mesmo sujeito trabalha 

com várias espécies, intercalando, muitas vezes, a agricultura, o extrativismo e a pesca.   

 

O tipo de mercado que buscamos e o seu reflexo na forma como produzimos 

Sem dúvida, o caminho para a valorização do trabalho agroextrativista das Resex perpassa 

pelo entendimento do conceito de “mercado”. Em geral, são enfatizados os mercados 

competitivos capitalistas, deixando de lado, marginalizando ou ocultando, outros 

mercados igualmente importantes. Esse é o caso dos mercados que se baseiam na 

economia social e solidária que incluem, por exemplo, componentes de reciprocidade e 

permuta.  Diversas experiências caminham nesse sentido sem, portanto, perpetuar a ideia 

de que há apenas um caminho a seguir ou uma única forma de desenvolver-se. Essas 

experiências podem ser observadas, replicadas, modificadas, reinventadas, a depender da 

vontade e da necessidade de cada grupo ou população. O importante é ter ciência da 

dimensão das possibilidades que podem surgir a partir da criatividade e da coragem de ir 

na contra-mão do que estamos acostumados e isso, obviamente, não quer dizer sair do 

nosso sistema capitalista, até porque não é essa a questão que está em discussão.  

Conforme nos fala Max-Neef (2012), ter criatividade e coragem para ir na contra-mão do 

que estamos acostumados quer dizer contrariar os efeitos desiguais da economia 

capitalista, permitindo uma nova racionalidade dentro do próprio sistema. Para isso, é 

necessário ultrapassar a forma de pensamento individual e a leitura da realidade a partir 

do valores voltados somente para o lucro.  Nesse sentido, a economia solidária e as novas 

formas de organização e produção cooperativista (autogestionário, socioeconômico ou 

solidário), ao colaborar e difundir uma nova consciência e um novo saber também 

estimula a participação dos sujeitos no processo histórico emancipatório e criador. Nesse 

exemplos, pessoas decidem combinar suas energias para compartilhar a tarefa de 

satisfazer suas necessidades fundamentais através da construção de projetos de vida 

coletivos em que a motivação predominante é a solidariedade. Nessa solidariedade, 

expressa através da experiência social, o trabalho é visto como um esforço criativo e não 

simplesmente como estratégia de sobrevivência.  

Segundo Alcântara (2005), a economia solidária tem como princípios além do 

fortalecimento da autogestão, como organizadora da vida econômica e social, o 
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cooperativismo popular61, que persegue tanto a geração de renda para os participantes, 

quanto a dignidade e solidariedade do trabalho. Esses princípios consolidam o papel da 

economia solidária no desenvolvimento de atividades econômicas e de geração de renda 

com justiça social e responsabilidade ambiental. De acordo com Veronese (2008), a idéia 

de bem comum, de bem estar coletivo e sistêmico é a que está na base da proposta do 

empreendedorismo solidário, cujos princípios de eficiência estarão vinculados ao meio 

ambiente e toda a sociedade, não apenas aos resultados econômicos obtidos pela unidade 

empreendedora. Como atesta Boaventura de Sousa Santos, os benefícios da economia 

solidária vão muito além do econômico: "As cooperativas de trabalhadores geram 

benefícios não econômicos para os seus membros e para a comunidade em geral, que são 

fundamentais para contrariar os efeitos desiguais da economia capitalista" (Santos, 2002). 

 

A solidariedade, a criatividade e o saber orgânico como força motriz de um novo 

modelo de desenvolvimento 

Os modelos contra hegemônicos de desenvolvimento tem em comum os princípios da 

solidariedade, da cooperação, da autogestão e da criatividade. A solidariedade, em 

especial, é vista por Max-Neef (2012) como um tipo de recurso não convencional que, 

diferente dos convencionais (poder e dinheiro), à medida que é compartilhada, mais 

cresce. Assim como ela – a solidariedade - esse autor ressalta como recurso não 

convencional o conhecimento ou o “saber orgânico”62. Essa reconceituação de recursos 

não apenas expande as opções que são possíveis em questões de politicas e planejamento, 

como também destaca o fato de que o principal agente da transformação é a capacidade 

do ser humano de ativar sua sensibilidade, imaginação, vontade e talento intectual num 

                                                           

61 Segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o cooperativismo é um modelo 
socioeconômico que objetiva o desenvolvimento econômico aliado ao bem-estar social. Seus princípios 
são participação democrática, solidariedade, independência e autonomia. O cooperativismo se divide em 
categorias que ilustram suas funções no mercado, como as cooperativas de consumo, de crédito, de 
compra e venda e de produção.  

 
62 O saber orgânico, segundo o líder quilombola Antônio Bispo Santos, é o saber que se desenvolve 
desenvolvendo o ser. Ele se contrapõe ao saber sintético que se desenvolve desenvolvendo o ter. Nessa 
percepção, os povos tradicionais são operadores do saber orgânico e os colonialistas são operadores do 
sintético (Santos, 2018).  
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esforço que se estende do desenvolvimetno pessoal para o desenvolvimento social, 

gerando, desta forma, um processo de integração do individual com o coletivo.  

A motivação para a solidariedade já parece existir em grande parte das pessoas que foram 

entrevistadas no diagnóstico, basta lembrarmos que esse fator “solidariedade entre os 

moradores” foi o que motivou 10% (n= 29.484) das pessoas a gostarem de viver nesses 

territórios protegidos. O “saber orgânico” também pode ser observado a partir da 

importância que essas pessoas deram ao “contato com a natureza” como motivação para 

gostarem de viver nas Resex (14% de 29.484 respostas). Assim, parece que um dos 

caminhos possíveis para alavancarmos um desenvolvimento compatível com as 

necessidades das pessoas que habitam esses territórios seja olhar para esses recursos não 

convencionais  na perspectiva do trabalho e do desenvolvimento profissional nesses 

territórios.  

 

Políticas Públicas na perspectiva do trabalho e do desenvolvimento profissional 

nas Resex 

No processo de maximizar e viabilizar os recursos não convencionais de solidariedade e 

saber orgânico a fim de se criar modelos de desenvolvimento alternativos ao hegemônico, 

ao Estado cabem papéis fundamentais, quais sejam: ampliar espaços sociais que 

contenham potencial para expandir os recursos não convencionais; identificar e 

multiplicar as iniciativas criadas pela comunidade que tem criado novas formas de 

administrar recursos convencionais e não convencionais; identificar e motivar atores 

sociais capazes de utilizar os recursos não convencionais para mudanças na estrutura do 

desenvolvimento local. Ainda para esse autor, o estado teria o papel crucial de alocar 

recursos para favorecer o desenvolvimento orientado ao fortalecimento dos espaços 

locais, além de implementar políticas de assistência técnica, crédito e capacitação. 

No entanto, com base nos dados do Diagnóstico Socioeconômico, se considerarmos a 

implementação de políticas púbicas no sentido orientado por Max Neff (2012), ou seja, o 

Estado implementando politicas públicas de assitência técnica, crédito e capacitação com 

vista à solidariedade e indepêndência nos processos de produção, entenderemos que ainda 

há muito no que avançar quando nos referimos a criação e implementação  de políticas 

públicas compatíveis e adequadas ao contexto das Resex e ao modo de vida das 

populações tradicionais que habitam esses territórios. A burocratização do processo de 
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acesso a crédito, a baixa adesão à assistência técnica e a falta de interesse em participar 

de capacitações refletem o descompasso entre as políticas públicas oferecidas pelo Estado 

e as necessidades e demandas desses grupos.  

 

Acesso à Assistência Técnica pelas famílias tradicionais das Resex 

Ao observarmos as 11.172 respostas sobre acesso a assistência técnica, por exemplo, 

encontramos que apenas 5% dos 11.182 entrevistados disseram ter recebido assistência 

técnica e o trabalho realizado pelas instituições que prestaram a assistência foi, em 

23,42% dos casos, para a lavoura, 22,33% para a pesca e 17,81% para o extrativismo 

(Figura 27).  

 

 

Figura 27: À esquerda: 11.182 respostas à pergunta:  Possui acesso à assistência técnica? À direita: 730 

respostas para a pergunta: Que trabalho as instituições de assistência técnica têm realizado junto a sua 

área de moradia e uso? (Citar 3 opções). 
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Acesso a crédito pelas famílias tradicionais das Resex 

Sobre acesso a crédito, outra questão levantada por Max-Neef (2012) como sendo um dos 

caminhos para que o Estado cumpra o seu papel no fortalecimento dos espaços não 

convencionais que buscam a autogestão, encontramos nos dados do diagnóstico que, das 

11.181 respostas, apenas 23% dos informantes disseram ter tido acesso a alguma política 

de crédito e, quando perguntados como o crédito foi utilizado pela famílias, 28% 

responderam para a compra de equipamentos, 12,44% para o plantio de lavoura e 12,42% 

para compra de embarcação (Figura 28).  

 

Figura 28: À esquerda: 11.181 respostas à pergunta: O (a) Sr(a) já teve acesso a alguma linha de crédito 

bancário? À direita: 2.907 respostas à pergunta: O crédito foi utilizado para?  

 

A baixa adesão dos beneficiários das Resex ao crédito pode estar relacionada a diversos 

fatores. Um deles é que, apesar de existirem políticas públicas como o PGPMBio63, que 

                                                           

63 A Política de Garantia de Preços Mínimos da Sociobiodiversidade – PGPM-Bio foi instituída com base 

na Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008, e é parte do Plano Nacional de Promoção das Cadeias de 

Produtos da Socio biodiversidade (PNPSB), que busca estruturar arranjos produtivos sustentáveis, apoiando 

iniciativas que valorizam os conhecimentos dos povos e comunidades tradicionais.  Essa política possibilita 

a subvenção para produtos da socio biodiversidade, garantindo assim um preço mínimo aos produtos 

extrativos, evitando que o extrativista receba menos do que o custo de produção, sobretudo nas épocas de 

safra dos produtos, quando os preços, em geral, são baixos, em virtude do aumento da oferta (MMA, 2017). 
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concede créditos para incentivar a produção extrativista, o PAA64 e PNAE65, que 

concedem créditos para incentivar a produção da agricultura familiar e o PRONAF ECO, 

que concede crédito para incentivar tecnologias sustentáveis, essas políticas exigem 

garantias e exigem também que o interessado possua a Declaração de Aptidão ao Pronaf 

– DAP. A primeira exigência acontece por parte do banco que vai conceder o crédito e, a 

segunda, por parte do Estado, no papel do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). Essas duas exigências se transformam em dois grandes 

obstáculos que, muitas vezes, inviabilizam o acesso à essas políticas pelas populações 

tradicionais. O primeiro obstáculo, as garantias,  muitas vezes se dá porque o indíviduo 

que vai buscar o crédito junto ao banco não tem o que oferecer, em termos materiais, 

como garantia, além do seu próprio esforço de trabalho e o que vai surgir dele [do 

trabalho]. Outra questão vinculada à dificuldade de acessar o crédito por parte dos 

beneficiários da Resex - muito ressaltada pelos bancos, inclusive - está na inadimplência 

que é calculada sobre o percentual de créditos concedidos por município. Assim, se o 

indivíduo pertence a um município que tem um alto índice de moradores que acessaram 

o crédito e não pagaram, o banco cessa a liberação de créditos para novos indivíduos, até 

que o município atinja um percentual mínimo de adiplência de pagamentos. Não parece 

ser o caso dos entrevistados das Resex que dissseram ter acessado linhas de crédito 

bancário. Segundo os dados do diagnóstico, apenas 15,8% dos 2.596 informantes 

disseram não estar em dia com os seus pagamentos. O segundo obstáculo, sobre a 

obrigatoriedade de ter DAP, a dificuldade parece estar na burocratização para se fazer o 

cadastro junto ao MAPA (por meio das instituições autorizadas a realizarem o cadastro), 

                                                           
64 O PAA visa garantir o acesso aos alimentos às populações em situação de insegurança alimentar e 

nutricional e fortalecer a agricultura familiar. Neste sentido, o programa apoia simultaneamente a compra 

e venda de alimentos dos agricultores familiares por meio da aquisição direta dos produtos com dispensa 

de licitação para a doação a instituições e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional ou 

para a formação de estoques para o abastecimento do mercado institucional de alimentos. Em decorrência, 

o programa permite aos agricultores familiares que estoquem seus produtos de forma a comercializá-los a 

preços mais justos (Embrapa, 2104). 
65 O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e 

o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos 

alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de 

refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.A Lei nº 11.947, de 16 de 

junho de 2009, determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (Pnae) devem ser utilizados obrigatoriamente na compra de gêneros alimentícios provenientes da 

agricultura familiar. o Pnae representa uma importante conquista no que se refere às iniciativas de compras 

públicas sustentáveis articuladas ao fortalecimento da agricultura familiar, criando mecanismos de gestão 

para a compra direta do agricultor familiar cadastrado, com dispensa de licitação, democratizando e 

descentralizando as compras públicas, criando mercado para os pequenos produtores, dinamizando a 

economia local e seguindo em direção ao fornecimento de uma alimentação mais adequada . 
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além das inconsistências quanto as informações sobre suspensões de DAP. Nesse sentido, 

podemos observar tal dificuldade por parte dos entrevistados desse estudo, ao nos 

depararmos com a realidade de que apenas 2,9% dos 38.016 informantes disseram possuir 

tal documentação.  

Alcântara et al.(2012) analisaram a disponibilidade de informações sobre o Pronaf, bem 

como suas implicações na efetividade do programa no município de Rio Paranaíba/MG. 

Os autores chegaram à conclusão de que a falta de informação surge como um fator de 

impedimento da efetividade dos financiamentos do Pronaf e do desenvolvimento local. 

Além da falta de informação, verificaram também que a burocracia no processo de 

avaliação para concessão do crédito torna-se um problema tanto para os agricultores 

quanto para as instituições financeiras, pois o processo fica sujeito a diversas 

imperfeições, tornando-se lento, cansativo e oneroso para as partes. Essas imperfeições 

fazem com que muitos agricultores que efetivamente necessitam do recurso e que teriam 

condições para honrar o compromisso, desistam do financiamento. 

 

Capacitação profissional nas Resex 

Sobre a capacitação, também trazida por Max Neff (2012) como sendo um dos papeis do 

Estado na busca por um desenvolvimento alternativo, temos que 83% dos entrevistados, 

de um total de 11.673 respostas válidas, não participaram de cursos de capacitação 

profissional e, quando questionados sobre o interesse de alguém da família em participar 

de curso de formação/capacitação, 43,3% dos 9.462 informantes disseram não ter esse 

interesse. 

Quando analisamos os cursos realizados pelos 1.989 entrevistados que disseram ter feito 

alguma capacitação profissional em suas comunidades, observamos que 7,2% se referiam 

a cursos de artesanato, 6,7% de educação ambiental, 6,5% de manejo, conservação e 

proteção, 6,4% de culinária, 5,1% de agente de saúde. Outros cursos foram citados dentre 

as opções que continham no formulário do diagnóstico, mas foram pouco representativos, 

com menos de 5% das respostas. Observamos, no entanto, que 35,7% dos informantes 

escolheram a opção “outros” e, a partir de uma análise qualitativa das repostas, 

percebemos que os cursos oferecidos se referiam, em grande parte, a temas relacionados 

a informática, administração, mecânica, recepcionista/secretariado, serviços gerais 
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(pedreiro, eletricista, marceneiro), curso relacionado à serviços de estética (cabeleireiro, 

manicure), enfermagem, cursos relacionado à pesca e beneficiamento do pescado e cursos 

relacionados à agricultura familiar, orgânica, melhoramento da mandioca e sistemas 

agroflorestais. 

Em contrapartida as opções de cursos oferecidas, temos as opções de cursos que as 

pessoas entrevistadas almejam fazer (53,76% dos 9.456 informantes disseram ter 

interesse em algum curso de capacitação profissional). Os três temas mais citados, com 

base nas 7.057 respostas foram: educação (12,3%), saúde (12,0%) e artesanato (9,1%).  

O interesse por cursos de capacitação voltados para a educação pode ser explicado a partir 

de algumas hipóteses66. A primeira se refere ao preenchimento da lacuna existente nas 

áreas da educação que surge da falta ou ineficiência dos serviços prestados pelo Estado 

(união, estados e municípios). Vale ressaltar que esse foi um dos problemas citados pelos 

entrevistados do diagnóstico com relação à descontinuidade e abandono dos estudos por 

parte dos jovens (não ter professores na comunidade). Ou seja, o interesse em se capacitar 

em áreas relativas à educação pode vir da possibilidade de que haja professores na própria 

comunidade a fim de dar condições aos estudantes continuarem seus estudos no próprio 

local onde moram e, assim, não serem obrigados a se deslocarem para a cidade, caso 

queiram continuar os estudos. Vale ressaltar também que a interação do professor com o 

meio no qual trabalha é de extrema importância para a qualidade da educação. Nesse 

sentido, nem sempre quem mora na cidade e se desloca para ensinar nas escolas da 

comunidade cria vínculos o suficiente na construção de uma identidade para atuar, com 

propriedade, sobre a cultura e os problemas próprios desses locais. Ao contrário, 

professores que têm o pertencimento a uma determinada comunidade, conhecem a 

realidade, o que facilita lidar com os problemas que envolvem o processo ensino-

aprendizagem.  

A segunda hipótese se refere ao vínculo com a prefeitura ou Estado, o que lhes garante 

um emprego. Para justificar esse interesse ressaltamos que os professores contratados 

para dar aulas nas comunidades rurais recebem um salário e, dessa maneira, a percepção 

de estar em uma condição financeira mais “segura” e “estável” se torna mais atraente do 

                                                           
66 Essas hipóteses foram baseadas em conversas e debates junto às lideranças das Resex e movimentos 
sociais, como o CNS e a CONFREM, a partir da experiência e atuação da autora na Coordenação de 
Articulação de Políticas Públicas para Comunidades Tradicionais.  
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que a condição de ter uma renda oriunda da produção (dependente da safra, do mercado, 

crédito e etc).  

O interesse em cursos na área da saúde segue a lógica do interesse em cursos de educação. 

Além de preencher a lacuna relacionada a ausência do Estado no quesito acesso à serviços 

de saúde (agentes de saúde, postos de saúde, médicos e etc), também pode ser visto sob 

a perspectiva de um emprego. Vale lembrar que, no contexto das Resex, ser capacitado 

na área da saúde dá ao sujeito da comunidade um papel extremamente importante e 

respeitado. Esse sujeito, geralmente o agente de saúde, é o responsável pelo acolhimento 

das pessoas doentes, em primeira instância e, muitas vezes, a única. Essa pessoa é, em 

muitos casos, a única possibilidade de amparo que os doentes têm na própria comunidade. 

Estar nesse lugar significa ter o respeito e a gratidão dos vizinhos pelos serviços prestados.  

Ainda que importantes, essas são apenas hipóteses, baseadas em diálogos e conversas 

com lideranças durante reuniões realizadas pelo ICMBio, para justificar o interesse dessas 

pessoas em alguns temas, como saúde e educação. O mais importante na discussão que 

permeia esse tema não são as hipóteses e, sim, a reflexão que surge delas. As capacitações 

profissionais que visam o desenvolvimento desses locais, assim como o desenvolvimento 

de suas “gentes”, devem enxergar a realidade dessas populações, valorizando a 

diversidade cultural presente nesses locais, promovendo, construindo e implementando 

ações compatíveis com o modo de vida e as necessidades dessas pessoas e de suas 

comunidades. Caso contrário, as capacitações não despertarão a curiosidade e o interesse 

da comunidade e serão meros instrumentos de políticas públicas que fortalecem a visão 

hegemônica de que existe apenas uma forma de desenvolvimento: aquela que segue a 

fórmula emprego, lucro e mercado e que coloca como caminho natural e “evolutivo” a 

chegada obrigatória ao modelo desenvolvimentista que conhecemos.  

Não se trata de uma receita ou de um modelo pronto! 

Diante do que foi dito, é importante ressaltar que não pretendemos expor uma receita para 

fazer com que esse problema da falta de trabalho ou de desenvolvimento profissional 

limitado nas Reservas Extrativistas seja resolvido a partir de um modelo pronto. Tem 

muito mais um caráter de buscas do que de verdades, mais de provocações do que receitas, 

mais de perguntas do que de respostas. Não se trata de um modelo ou um projeto claro, e 
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sim de um sentido que podemos dar, que exige capacidade de construir, inventar, criar e 

permitir a germinação do existente, que reconfigura a dominação de outros horizontes.  

 

Queremos provocar uma desconstrução do que acreditamos ser nossas “possibilidades” 

e, para isso é necessário procurarmos outras alternativas que estimulem a criatividade da 

comunidade e, em especial, dos jovens, para novos projetos profissionais que, em 

consonância com a conservação ambiental, promovam o desenvolvimento profissional, 

gerando renda sem, contudo, descaracterizar a cultura existente.  

O que parece faltar nesse sentido é um alinhamento entre diretrizes do Estado e a 

formulação de políticas públicas que tenham como eixo principal o reconhecimento e a 

valorização da riqueza cultural e de recursos não convencionais e não a riqueza voltada 

para o lucro, que vem disfarçada de exigências e burocracias e que inviabilizam qualquer 

iniciativa, ainda que criativa e auto independente. Não obstante, o que parece aumentar 

ainda mais essa falta de alinhamento do estado para com as necessidades das populações 

é o fato das políticas públicas estarem sujeitas às mudanças de governos, ou seja, ainda 

que haja políticas públicas capazes de atender, mesmo que parcialmente, as necessidades 

das populações, elas dependem do interesse de quem está no governo ou dos grupos 

majoritários que o apoiam (e o quanto de recurso financeiro é destinado para que a política 

aconteça). Essa dinâmica traz, sem dúvida, grandes prejuízos para quem de fato espera 

um Estado que incentiva e transforma realidades.  
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A Insatisfação quanto ao acesso e a qualidade da Educação nas Resex 

“Se do velho pessegueiro surgem as flores, e isso reencanta o mundo, 

então é uma boa coisa, é maravilhoso. Esse é o nosso papel: o papel da 

escola é ser o velho pessegueiro que reeencanta o mundo” 

Lama Padma Samten 

 

Os dados encontrados para as populações tradicionais que habitam as Reservas 

Extrativistas, no que diz respeito ao acesso à Educação, não são nada animadores. O 

Diagnóstico Socioeconômico mostrou que a taxa de analfabetismo das pessoas com mais 

de 15 anos que habitam as Resex é de 7,8%. Quando comparamos com a taxa de 

analfabetismo das pessoas, nessa mesma faixa etária, que habitam a zona urbana brasileira 

(6,6%, com base no PNAD - 2019), percebemos que, apesar do analfabetismo não ser um 

problema específico das Resex, trata-se de um problema cuja gravidade se apresenta 

maior na zona rural, ou seja, nos locais onde as Resex, geralmente, estão situadas. E por 

esse motivo, na discussão sobre o tema educação que apresentamos a seguir, nos 

concentraremos na literatura que aborda o contexto da zona rural, suas peculiaridades e 

desafios.  

Por muito tempo a zona rural foi invisibilizada – e continua sendo, salvo alguns 

programas e avanços pontuais67 - quanto ao acesso ao direito social “Educação”. Nessa 

toada, podemos entender que os índices mais elevados de analfabetismo e semi 

analfabetismo encontrados no campo refletem o descaso do Estado que, ao marginalizar 

as particularidades que são inerentes a essas populações, imprimem nesses locais modelos 

urbanocêntricos de escolas, capacitações e metodologias pedagógicas que não se 

conectam com a realidade rural e tampouco com o povo que lá habita.  

A escola, que era para motivar a transformação do mundo de forma coletiva, na 

concepção tradicional e urbanocêntrica, passa a ter uma perspectiva de isolamento com o 

objetivo de gerar aptidões e capacidade para conseguir um “bom” emprego, responder a 

metas e atingir maiores níveis hierárquicos dentro de uma estrutura vertical. Não estamos 

                                                           
67 O protagonismo dos movimentos sociais resultou na conquista de programas educacionais destinados aos 

sujeitos do campo, avançando na garantia do direito à educação das populações e sujeitos que vivem no 

campo. Como exemplos desses programas e ações destacam-se:  Programa Projovem Campo Saberes da 

Terra; Programa de Apoio a Formação Superior em Licenciatura em Educação no Campo (Procampo); 

Programa de Iniciação à Docência para a Diversidade; Programa Escola Ativa ou Programa Escola da Terra 

e Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária.  
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tentando negar a educação “tradicional”, os benefícios dela, tampouco dizer que as 

escolas das cidades são ruins porque obedecem, de certo modo, a um paradigma 

econômico – que é um dos que vivenciamos hoje. Mas, de algum modo, estamos querendo 

dizer que acreditamos ser possível transitar por dentro desses paradigmas - que inclui o 

“urbanocêntrico” e o de “desenvolvimento”, entre outros – e ainda assim, não ficar preso 

neles. Isso exige, é claro, dentre outras coisas, uma reflexão acerca do tipo de educação 

que estamos medindo quando nos referimos e classificamos as pessoas pelo nível de 

escolaridade, pelo trabalho que exercem ou pelo local onde moram (urbano ou rural) e, 

se damos a essas classificações, o selo de “pior” ou “melhor”, “atrasadas” ou 

“desenvolvidas”. Mais ainda, é preciso refletir que quando valorizamos somente o tipo 

de educação tradicional, nos esquecemos que existe um mundo do saber “fora dessa 

caixa”, como por exemplo, a educação pelo ofício – típica das populações tradicionais - 

no qual o aprendizado se dá entre gerações, geralmente dos pais para os filhos.  Os dados 

do diagnóstico mostram bem essa dinâmica. Quando perguntados com quem aprenderam 

a ser extrativistas, 82,0% dos entrevistados (n=29.628) disseram ser com seus pais e avós. 

Nesse mesmo caminho, de repasse dos saberes “fora da caixa” da escola tradicional, 

42,4% dos entrevistados (n=4.798) disseram ensinar para os seus filhos o ofício de 

construir embarcações. 

Mesmo que 66,0% das pessoas entrevistadas (n= 11.793) nas Resex percebam a qualidade 

da escola nos locais onde moram como regular (22,0%), boa (40,0%) ou ótima (4,0%), 

ter “melhores oportunidades de estudos” foi o terceiro68 motivo elencado por 17,0% 

(n=13.897) dos entrevistados para que os jovens não queiram permanecer nesses 

territórios.  Daí entender o que seria para essas pessoas que vivem nas Resex uma escola 

“boa” ou “melhores oportunidades de estudo” se torna o grande desafio.   

Como vivemos num mesmo país e num mesmo tempo histórico, é provável que 

compartilhemos muitas noções gerais sobre o que é uma escola de qualidade. No entanto, 

é preciso ir um pouco além. É possível que a qualidade que imaginamos seja aquela 

importada do discurso neoliberal que busca impor os princípios da administração 

capitalista à escola e não a qualidade social, que focaliza suas ações para a formação mais 

                                                           
68 Vale lembrar que o primeiro e o segundo motivo foram discutidos no tópico anterior como 

desdobramentos do motivo de não estarem satisfeitos em morar nesses locais: Desenvolvimento 

profissional limitado (21,2%) e Querem oportunidade de trabalho na cidade (17,4%).  
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ampla do ser humano, para o coletivo, compreendendo a educação como algo além do 

repasse de informação, como sugere Paro, 2001:  

[...] atualização histórico-cultural, supõe-se que os componentes de 

formação que ela propicia ao ser humano são algo muito mais rico e mais 

complexo do que uma simples transmissão de informações. Como 

mediação para a apropriação histórica da herança cultural a que 

supostamente têm direito os cidadãos, o fim último da educação é 

fornecer uma vida com maior satisfação individual e melhor convivência 

social. A educação, como parte da vida, é principalmente aprender a 

viver com a maior plenitude que a história possibilita. Por ela se toma 

conceito com o belo, com o justo e com o verdadeiro, aprende-se a 

compreendê-los, a administrá-los, a valorizá-los e a concorrer para sua 

construção histórica, ou seja, é pela educação que se prepara para o 

usufruto (e novas produções) dos bens espirituais e materiais (Paro, 

2001). 

No contexto das pessoas que vivem nas Reservas Extrativistas, falar sobre o tema 

“educação” e “escola”, segundo Neto et al., (2018), é falar sobre a possibilidade de ter 

uma vida melhor a partir da entrada no mercado de trabalho - na forma de emprego - e de 

conseguir a partir dele [o emprego] obter a própria renda. Parece normal até aqui, já que 

no contexto em que vivemos esse é o caminho “certo” que boa parte da população segue, 

ao menos desde que nos inserimos em um contexto industrial. O relato da jovem Camila, 

moradora da Resex Cuniã, que sonha com uma vida melhor quando for advogada, 

evidencia essa perspectiva:  

 

Entrevistador: Camila, por que você vai pra escola? Camila: Por que eu 

gosto de aprender... [risos]. Entrevistador: Porque você gosta de 

aprender?  

Camila: É. Saber ler e escrever mais... Eu acho legal, muito bom... Ser 

alguma coisa na vida, pra frente [no futuro]...  

Entrevistador: Ser alguma coisa na vida? E hoje, tu não é nada na vida? 

[risos]. 

 Camila: Sou, mas eu digo assim, ser mais alguma coisa. Meu sonho é 

ser advogada, né?... Tem que estudar... 

Neto et al., (2018). 

 

Ocorre que esse imaginário que perpetua no campo mental de todas pessoas, inclusive 

daquelas que vivem em contextos diferentes dos urbanos, tem uma raiz histórica que 

perpassa pela trajetória de formação da educação brasileira. Essa raiz tem como base a 

concepção de escola fundada no século XIX, na Europa que se potencializou na revolução 

industrial, a partir de uma ideia de separação entre o homem e a natureza (Carvalho et al, 

2006).  Nesse sentido, podemos dizer que, no Brasil, a oferta escolar no campo 



160 
 

caracterizou-se por um modelo baseado no paradigma urbanocêntrico, subordinado aos 

conteúdos ministrados e aprendidos nas cidades e tendo como princípio o atraso das 

culturas e a falta de perspectivas desse meio. (Azevedo & Queiroz, 2006). As Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (Brasil, 2002) ressaltam essa 

situação, reconstituindo os fatos sobre o descaso para com a educação no contexto rural. 

Arroyo (1983) ao analisar essa situação no final do Império e no início da República 

enfatiza que:  

A classe subalterna não é apenas vítima de um projeto de ideologização 

tentado pelas classes dominantes, ela é agente histórico, constrói a 

própria história e se faz a si mesma muito mais do que é feita fora. Vemos 

a história do período como resultado do confronto entre classes por mais 

heterogêneas que elas sejam, confronto que se dá inclusive a nível de 
hegemonia e contra-hegemonia cultural. O homem do campo tem seus 

próprios valores sobre o tempo, o lazer e o trabalho, o que condiciona 

qualquer projeto de reeducação para os novos valores requeridos pelas 

novas relações de trabalho. Neste sentido trata-se de um processo 

conflitivo, que traspassa a política de instrução elementar e do ensino 

técnico agrícola.  

A ideia de ter uma Educação do Campo veio para superar, em parte, a injustiça histórica 

que paira desde à época do Império. A educação pensada “fora da cidade” teve, nos anos 

de 1980/1990, o seu pontapé inicial. Uma proposta pedagógica diferenciada para as 

populações do campo passou a fazer parte das lutas dos movimentos sociais (Conselho 

Nacional dos Populações Extrativistas, Movimentos dos Sem Terra, entre outros), cujo 

apoio tiveram do Partido dos Trabalhadores e da Igreja Católica, fazendo todo o trabalho 

de organização de base, ajudando na formação dos sindicatos, das organizações, do 

movimento dos grupos de jovens.  No processo de luta dos movimentos sociais que 

resistiam à expropriação de terras, a Educação do Campo vinculou-se à construção de um 

modelo de desenvolvimento rural que priorizasse os diversos sujeitos sociais do campo, 

isto é, que viesse contrapor o modelo de desenvolvimento hegemônico que sempre 

privilegiou os interesses dos grandes proprietários de terra no Brasil (Hage, 2014). 

Também vinculou-se a um projeto maior de educação da classe trabalhadora, cujas bases 

tinham seu alicerce na necessidade da construção de um outro projeto de sociedade e de 

Nação (Molina, 2014; Freitas, 2011). 

 

A Pedagogia da Alternância que articula prática e teoria numa práxis, onde o educando 

vivencia determinado tempo estudando e retorna a sua comunidade, ao convívio familiar, 
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executando as práticas aprofundadas é um exemplo dessa conquista dos movimentos 

sociais por uma educação diferenciada do modelo educacional urbanocêntrico. Essa 

proposta pedagógica baseia-se em um processo formativo que se dá a partir de espaços e 

tempos alternados e diferenciados – comunidade e escola – que valoriza o aprender pelo 

fazer, na medida em que favorece o aprendizado por meio de experiência do cotidiano do 

educando e pela reflexão a partir da realidade concreta em que este sujeito vive. (Sousa 

2016, p. 24). A compreensão da realidade, a partir dessa pedagogia, se tece na presença 

do educando junto com a sua família, onde a partilha dos alternantes constitui suporte 

essencial para o aprendizado, pois na Alternância é fundamental a participação dos 

alunos, pais, professores e comunidade (Ribeiro, 2010). 

No entanto, embora reconheçamos muitos avanços em termos das políticas educacionais 

para o campo69, estamos ainda muito distantes de assegurar a universalização da 

Educação Básica aos sujeitos que vivem nesses locais, bem como de superar o quadro de 

acentuada desigualdade educacional, marcado por uma situação ainda precária em relação 

a permanência e a aprendizagem dos estudantes nas escolas do campo. Há de se 

considerar que da maneira como o processo educacional vem sendo conduzido na zona 

rural, em especial nas Resex, os propósitos de “contribuir sobremaneira com a formação 

de um sujeito crítico, participativo e com capacidade de intervir na realidade em que ele 

está inserido, a fim de “transformá-la” podem ficar e permanecer na retaguarda. 

Os dados do diagnóstico socioeocômico revelam essa dificuldade ao apresentarem, por 

exemplo, que: a) a partir dos 18 anos de idade existe uma queda acentuada com relação 

as pessoas do grupo familiar que estão estudando (Figura 29a); b) a escolaridade mais 

representativa em termos percentuais, para os responsáveis familiares (Figura 29b) e 

conjuges (Figura 29c) que vivem nas Resex, foi aquela em que disseram ter feito até a 1º 

                                                           
69 instrumentos legais que ampliam a definição de marcos regulatórios de reconhecimento da Educação do 

Campo enquanto política pública: a) Resolução 1/2002 do CNE/CEB – que estabelece Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo; b) Parecer nº 1/2006 – que reconhece os Dias 

Letivos para a aplicação da Pedagogia da Alternância nos Centros Familiares de Formação por Alternância; 

Resolução 2/2008 do CNE/CEB – que estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o 

desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo; c) Resolução 4/2010 

do CNE/ CEB – que reconhece a Educação do Campo como modalidade específica da Educação Básica e 

define a identidade da escola do campo; d) Decreto de nº 7.352/2010 da Presidência República – que atribui 

à Educação do Campo a condição potencial de política de Estado e regulamenta o Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (Pronera); e) Portaria 83/2013 do MEC – que institui o Programa Nacional 

de Educação do Campo – Pronacampo; f) Lei nº 12.960/2014 da Presidência República – que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para fazer constar a exigência de manifestação de órgão normativo 

do sistema de ensino para o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas. 
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fase do Ensino Fundamental, com 37,4% (n=33.742) e 37,0% (n=23.918), 

respectivamente; c) a porcentagem de pessoas que vivem nas Resex e que ultrapassaram 

o Nível Médio é quase nula (Figura 28d); d) entre os jovens de 11 a 14 anos, apenas 21% 

estão na idade escolar correta, apresentando alto índice de distorção idade-série70 e, mais,  

para 98% dos jovens e adultos, acima dos 18 anos, essa condição [distorção idade-série] 

é a que prevalece71; e) o prinicipal motivo que leva as crianças a não estarem estudando 

se refere ao desinteresse em estudar (11,4% de 778 entrevistados - Figura 28e). Os 

desafios também se fazem notar quando observamos que apenas 14,0% (n=11.670) 

disseram ter feito algum curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA72 e que apenas 

6,2% dos entrevistados (n= 5.748) tem atendimento de creche73 para seus filhos.  

 

 

                                                           
70 Segundo Soares (2015), a distorção idade-série é a proporção de alunos com mais de 2 anos de atraso 

escolar. Segundo esse autor, o ingresso tardio na escola e a repetência escolar são fatores que se reverberam 

na formação de turmas com estudantes cuja idade não condiz com a série ou ano escolar considerado 

adequado à sua faixa etária. 

 
71 Estudo feito por consultoria contratada via PNUD para trabalhar os dados do diagnóstico socioeconômico 

(educação, saúde e saneamento) no sentido de alinhar com as demandas do PLANAFE apontando as 

políticas públicas existentes e que poderiam ser articuladas pela Coordenação com foco nas populações 

tradicionais. Relatórios internos, não publicados (Isso tbém é referência. Verificar a forma de registrar, ex: 

“ICMBio, 2015”. 
72 A Educação de Jovens e Adultos - EJA é uma modalidade de ensino criada pelo Governo Federal que 

perpassa todos os níveis da Educação Básica do país, destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram 

acesso à educação na escola convencional na idade apropriada. Permite que o aluno retome os estudos e os 

conclua em menos tempo e, dessa forma, possibilitando sua qualificação para conseguir melhores 

oportunidades no mercado de trabalho (MEC, 2020).  
73 As diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação reconhece que a educação do campo 

compreende da creche à graduação e a oferta deve ser de responsabilidade compartilhada entre a União, 

estados e municípios (Art. 1°; 2010); 

B C 

D 

D 

A 
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Figura 29: A) Proporção do grupo familiar que está estudando. B) Percentual do total de responsável 

familiar por nível de escolaridade. C) Percentual do total de cônjuge por nível de escolaridade. D) 

Percentual de total do grupo familiar por nível de escolaridade E) Motivos para as crianças não estarem 

estudando. 

Ao associarmos essa realidade à falta de professores, à carência de infraestrutura, às 

condições pouco adequadas para o funcionamento das escolas, à falta de transporte, à 

falta das séries para dar continuidade aos estudos e ao fato das crianças e dos jovens não 

conseguirem conciliar o trabalho familiar com os estudos – realidade bem conhecida no 

contexto das Resex e que foram citadas no diagnóstico - compreendemos com mais 

D E 

B C 



164 
 

clareza os motivos que levam os sujeitos que vivem nesses locais a se desinteressarem 

pelos estudos ou até mesmo desistirem de continuá-los.  

Os desafios da educação rural  

De fato, as escolas do campo revelam grandes desafios para que sejam cumpridos, tanto 

os preceitos constitucionais e os marcos legais operacionais anunciados nas legislações 

específicas - que definem os parâmetros de qualidade da educação -, quanto o papel de 

serem espaços de formação humana em busca de um projeto de transformação de 

realidades.  Entre os desafios, destacamos quatro: a) o distanciamento entre a teoria que 

é dada nas escolas do campo e o que os alunos vivenciam, na prática, em suas 

comunidades; b) a falta ou carência de infraestrutura para que haja uma educação de 

qualidade (energia, internet, computadores); c) a nucleação das escolas devido as 

dificuldades encontradas na multiseriação e; d) a sinergia entre a educação que é dada nas 

escolas do campo e a educação voltada para o protagonismo, para a participação política 

e para o engajamento dos sujeitos do campo com vista desenvolvimento de suas 

comunidades. Esses são elementos de grande importância na busca pela melhoria da 

educação que é feita nas Resex e, por esse motivo, nas próximas linhas detalharemos tais 

desafios.  

O distanciamento entre teoria e prática na educação do campo 

Muitas das dificuldades encontradas para manter as crianças e os jovens na escola se 

refere ao tipo de educação que está sendo oferecida. Mesmo com a conquista da 

Pedagogia da Alternância - o amálgama da construção identitária da educação no campo 

-  o que se observa, ainda hoje, em muitas escolas do campo – incluindo as Resex - é uma 

educação desconexa com o trabalho produtivo, podendo gerar sérias consequências para 

o processo de aprendizagem das crianças e dos jovens que vivem nesse meio. O fato de 

11,4% das crianças das Resex não se interessarem pelos estudos pode ser entendido como 

um reflexo desse distanciamento entre o que é ensinado na escola e o que essas crianças 

vivenciam em suas comunidades.   

De forma mais clara, as crianças e os jovens do campo trabalham com suas famílias desde 

cedo e muitos deles percebem, nos seus estudos, pela ausência de sentido teórico e prático, 

a falta de conexão entre suas vidas e o que é oferecido na escola, o que pouco traz em 

comum com suas culturas e expectativas. Em busca de um caminho contrário a esse 
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distanciamento, o educador brasileiro, Paulo Freire, trouxe grandes contribuições. Para 

Paulo Freire, o pedreiro vai aprender a partir do tijolo, não a partir de exercícios abstratos 

sem referência na solidez da vida. Se extrapolarmos para o contexto das Resex, as crianças 

e os jovens que nela habitam vão aprender a partir das castanheiras, dos rios e mares, da 

pescaria, do cacho de açaí ou dos cocos babaçu, esse é o mundo no qual eles vivem. É 

dessa maneira que acreditamos no processo educacional, ou seja, a partir da leitura do 

mundo, um mundo próximo, concreto, que se apresenta diante dos olhos, “o mundo no 

qual eu vivo”. A fala de Leonardo (13 anos) que, desde oito anos de idade, começou a 

desenvolver habilidades de pesca vai ao encontro dessa premissa. Ao ser perguntado 

como seria sua reação se na escola algumas questões fossem orientadas em torno das 

práticas culturais dos moradores da RESEX, como a pesca. Sua resposta expressiva foi: 

Aí responde tudo, né? A gente faz a tarefa na escola e traz pra casa. Aí 

estou na frente do peixe aí, é só responder tudo. E vem a pergunta “o que 

é que o peixe come”, aí eu repondo tudo porque eu sei o que é que ele 

come. [...] Ele come pedaço do parceiro dele, pano, sacola, fruta é... Caju, 

cajuzinho. Come... Cajurana, andiroba, um monte de coisa. Neto et al., 

(2018)  

 

Carência ou Falta de Infraestrutura 

 [...]Mas espero que um dia possa ser realizado nosso sonho. Que 
a nossa escola tivesse oportunidade de possuir um dia, computador, 

mimeógrafo, reforma elétrica, área de lazer, televisão com antena 

parabólica, etc. Pois, se isso não acontecer, algumas famílias tem que 

mudar-se, para que seus filhos possam continuar seus estudos, como no 

meu caso, tive que retirar meu filho do campo para cidade, devido à 

carência de mais qualificação na escola (João, professor de escola do 

Município de Portel - PA). 

Moraes et al. (2010) ao discutirem sobre as dificuldades encontradas nas escolas 

multiseriadas trazem o relato do professor, João, que se assemelha ao contexto de grande 

parte das comunidades encontradas nas Resex: a falta de energia elétrica. Os dados do 

diagnóstico mostram que 37,0% de um total de 11.058 entrevistados ainda tem como 

iluminação de suas casas, a vela, a lamparina, o lampião e os geradores. Se olharmos 

somente para a Amazônia, esse problema ainda é maior, considerando que 68,2% de 

5.185 entrevistados não tem acesso à energia elétrica. Para exemplificar uma situação 

como essa, podemos citar a dificuldade que o estudante João Araújo enfrentou para 
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conseguir continuar frequentando a escola da Resex Médio Purus, no Amazonas74.  

Segundo relato desse líder comunitário: 

“Às vezes, falta inflamável e o pessoal fica até três dias sem aulas. 

Somente para as aulas noturnas, são necessários em média três litros de 

combustível para o gerador da escola, o que chega a um gasto de R$ 450 

por mês.” João Araújo – líder comunitário – Resex Médio Purus  

 

Como podemos observar na fala desse líder comunitário, as aulas dependem de geradores 

à diesel para acontecerem. Além do prejuízo de não ter aulas por conta da falta de 

“inflamável”, quando elas acontecem, há um gasto exorbitante para abastecer o gerador 

da escola. Quando consideramos o fato de que cerca de 70% de 12.075 das famílias 

entrevistadas ganham menos que um salário mínimo75, percebemos o quanto estudar pode 

ser difícil e oneroso para essas pessoas. Vale ressaltar também que a energia não só 

possibilita ter a luz para as aulas, como também possibilita o acesso à internet, o acesso a 

computadores e a qualidade de vida no sentido de proporcionar aos estudantes espaços 

ventilados - a partir da possibilidade de terem ventiladores nas salas de aula que 

diminuem, sobremaneira, o incômodo com os carapanãs e mosquitos.   

 

Por conta de dificuldades como essas, a saída encontrada pelo comunitário Damião para 

continuar seus estudos foi se deslocar para a cidade, conforme o relato a seguir: 

 
“Olha só, foi uma experiência muito desconfortável porque não tínhamos 

energia elétrica a noite nos primeiros anos de estudo. Tinha que ir pra 

escola durante o dia e muitas das vezes tinha que fazer as tarefas escolar 

a luz de vela porque era impossível gerar energia elétrica em nossas 

casas. Isso era muito ruim porque precisaríamos de muito esforço e 

dedicação se quiséssemos cumprir as tarefas escolar. E foram muitos 

anos estudando dessa maneira, estudei durante 6 anos nessa maneira. Aí 

foi que as coisas foram mudar mas um pouco na minha vida. Após os 6 

anos de muita luta é força de vontade teve a oportunidade de vim pra 

cidade pra terminar o ensino médio.” Damião, ex morador da Resex 

Médio Purus- Amazonas.  

 

 

                                                           
74 A realidade do estudante João Araújo, assim como de diversas outras famílias das Resex Médio Purus e 
Ituxi, ambas no Amazonas, começou a mudar a partir do Projeto Resex Produtoras de Energia Limpa, uma 
parceria feita entre o ICMBio e o WWF. Esse projeto implantou 20 sistemas solares nessas unidades de 
conservação que estão sendo utilizados para o bombeamento de água, para a refrigeração e para o uso 
da despolpadeira, no processamento e conservação do açaí. Uma escola da Resex Médio Purus, que hoje 
atende cerca de 60 alunos, também foi uma das beneficiárias desse projeto. A partir de agora, ela contará 
com aulas noturnas e também poderá usufruir de outros benefícios, como ter ventilador nas salas de aula, 
fazer pesquisas pela internet e ter uma iluminação adequada, além da economia com combustível, fonte 
anterior de energia.  
75 Salário mínimo considerando a época da entrevista: R$724,00 
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A Multisseriação como indutora da nucleação das escolas 

Muitos dos desafios encontrados nas escolas do campo são vistos como fruto do tipo de 

escola adotada no meio rural: as escolas multisseriadas. A principal característica dessas 

escolas é que elas reúnem estudantes de várias séries e níveis em uma mesma turma, com 

apenas um professor responsável pela condução do trabalho pedagógico. Essa é, muitas 

vezes, a única alternativa para os sujeitos estudarem nas comunidades rurais em que 

vivem (Hage, 2014). As situações que os sujeitos do campo vivenciam para assegurar o 

acesso e a qualidade da educação nas escolas multisseriadas, em grande medida, são 

diretamente relacionadas as taxas elevadas de analfabetismo, semi analfabetismo, 

distorção idade-série, desistência ou falta de motivação para continuar os estudos – por 

parte dos alunos e também dos professores. Essas escolas tem fortalecido a visão negativa, 

pejorativa e depreciativa com relação à escola rural, que leva grande parte dos sujeitos 

que ensinam, estudam, investigam ou demandam a educação no campo e na cidade, a se 

referirem a elas como um “mal necessário”, por enxergarem nelas a “única opção de 

oferta dos anos iniciais do Ensino fundamental nas pequenas comunidades rurais”; as 

escolas multisseriadas passam então a serem as responsáveis pelo fracasso escolar dos 

sujeitos do campo; reforçando com isso o entendimento “naturalizado” de que a solução 

para os problemas vivenciados pelas escolas rurais multisseriadas ocorrerá com sua 

transformação em escolas seriadas, seguindo o modelo do meio urbano. No entanto, de 

acordo com os estudos feitos por Hage (2014):  

Em nossos estudos constatamos que é justamente a presença do modelo 

seriado urbano de ensino nas escolas ou turmas multisseriadas que 

impede que os professores compreendam sua turma como um único 

coletivo, com suas diferenças e peculiaridades próprias, pressionando-os 

para organizarem o trabalho pedagógico de forma fragmentada, levando-

os a desenvolver atividades de planejamento, curricular e de avaliação 

isolados para cada uma das séries, de forma a atender aos requisitos 

necessários a sua implementação.  

Nesse sentido, estudos realizados pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação do 

Campo na Amazônia (Geperuaz) evidenciam que a seriação do contexto urbano, que em 

geral é reivindicada como solução para os graves problemas que permeiam as escolas 

multisseriadas, já se encontra fortemente presente, materializada nas escolas rurais 

multisseriadas, de forma precarizada, sob a configuração de multi(série). No entanto, 

conforme ressaltado por Hage (2014), esse é o grande problema.   
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A seriação aposta na fragmentação e padronização do tempo, espaço e 

conhecimento no interior da escola, pré-definindo o ano letivo de 

duração anual, estabelecendo a escola como o local por excelência onde 

a aprendizagem se efetiva e o conhecimento científico como o que 

efetivamente tem validade, como legítimo, em detrimento dos saberes 

dos sujeitos do campo, que são desvalorizados, negados e invisibilizados 

pela escola (Hage, 2014).  

Não podemos desconsiderar o que paira no imaginário social, cujas “classes 

homogêneas”, entendidas muitas vezes como aquelas que reúnem estudantes da mesma 

idade na mesma série, são o parâmetro de melhor aproveitamento escolar e, 

consequentemente, de educação de qualidade. No entanto, quando tratamos de sujeitos 

coletivos, de vivências comunitárias, de contextos baseados em lutas pela garantia dos 

direitos por meio de movimentos sociais e de formas de organização baseadas na 

cooperação e solidariedade, esse modelo de escola que prioriza a “individualização” por 

categorias perde o sentido. A escola do campo possui em si uma fecunda possibilidade de 

consolidar um projeto de sociedade diferente daquela preconizada pelo capital e pelo 

capitalismo. Nesse sentido, discutir o tipo de educação que se quer nas Resex e no campo, 

em geral, é discutir outro modelo de sociedade, de desenvolvimento regional, de escola e 

de ser humano. Tudo isso pode surgir a partir de uma transgressão dos conceitos 

enraizados a respeito do que é ter uma educação de qualidade, incluindo, por exemplo, 

um currículo que valorize o processo de formação humana sob a égide dos movimentos 

sociais de luta pela terra, de acesso ao crédito, de organização coletiva e da 

reconceptualização da ideia de trabalho –motivo que leva grande parte dos jovens a 

quererem sair desses territórios. 

O que vem ocorrendo, entretanto, não é a transgressão desses conceitos urbanos no 

sentido de se pensar uma educação no campo diferente, mas sim a nucleação das escolas 

como uma proposta para contrapor o “fracasso” das escolas multisseriadas. No âmbito 

desse cenário, o avanço da política de nucleação vinculada a garantia do transporte escolar 

- impondo aos professores e estudantes que percorram longas distâncias para chegarem à 

escola – foi a solução mais plausível encontrada pelos sistemas educacionais municipais 

para os grandes problemas enfrentados pelas escolas rurais multisseriadas. Acontece que 

essa solução vem resultando no fechamento de escolas em pequenas comunidades rurais 

e na transferência dos estudantes para escolas localizadas em comunidades rurais mais 

populosas (sentido campo-campo) ou para a sede dos municípios (sentido campo-cidade). 
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Nesse sentido, Neto et al.,(2018), ao trazer o relato de uma moradora da Resex Lago do 

Cuniã, vai ao encontro dessa realidade: 

Não, eu não nasci aqui. Só o meu esposo que é daqui. Aí nós casamos e 

ele tinha vontade de voltar aqui pra terra dele, aí a gente veio, né? ... Aí 

nós fizemos três filhos aqui ainda, trouxemos três de lá, né? Começaram 

a estudar aqui, e agora eles já foram tudo embora, né? [...] Mas aí já teve 

um monte de melhora aí pro colégio, e a gente propõe que tivesse ainda 

mais, né? Porque aqui estuda até a sétima, oitava série, nono ano, aí parou 

e tem que ir pra cidade. E a gente sempre fica comentando que a gente 

queria que viesse um estudo pra terminar os estudos por aqui mesmo, né? 

[...] Uma que a gente aqui não tem renda, né? Pra sustentar dois filhos, 

um filho na cidade, você sabe que é difícil, né? Pagar aluguel, né? As 

despesas tudo, e aí fica pesado. [...] Porque tem muitas criança ainda que 

estão chegando, né? Pra estudar ainda, então precisa ter coisa melhor 

mais. Já melhorou um pouco já, bastante já foi melhorando muito, a gente 

espera que cada vez melhore mais. E aí a gente... Já os que estão lá pra 

trazer pra cá pra fazer companhia pra gente, né? Porque aí fica difícil, 

porque aqui em casa meu menino saiu pra ir trabalhar e estudar, né? Aí 

fica só eu e meu esposo aqui em casa, é difícil pra nós. [...] Difícil. Muito 

difícil. Aonde tivesse um colégio pra eles terminar os estudos aqui era 

muito mais melhor.... O que tem que acontecer é isso aí. Né? Muita coisa 

melhor (Dona Fátima, moradora da Resex do Cuniã).  

As principais discordâncias com relação a nucleação educacional, segundo Lopes (2005) 

são as de que promove um desmonte do campo, com o agravante de que a relação de 

pertencimento comunitário fica comprometida e a identidade do campo, por não ser 

reconhecida na cidade, se tornar objeto de discriminação.  

A Escola como espaço para a formação de protagonistas 

A escola deve ser geradora de protagonismos, prazerosa, e seus sujeitos 

devem possuir um sentimento de pertença. Deve contribuir sobremaneira 

com a formação de um sujeito crítico, participativo e com capacidade de 

intervir na realidade em que ele está inserido, a fim de transformá-la 

(Barros & Zeidemann, 2010).  

A estratégia para uma educação voltada para a formação de protagonistas perpassa pela 

formação sociopolítica dos sujeitos e pela criação de canais e espaços participativos. 

Nesse sentido, falar em protagonismo e participação política no contexto das Reservas 

Extrativistas é de extrema importância tendo em vista a mudança de dinâmica que tem se 

expandido, muito rapidamente, nesses territórios. Principalmente para os jovens, as 

mudanças trazidas pela tecnologia (internet, televisão, telefonia) aliada ao fetiche por 

padrões de vida urbanos (consumo, emprego, “desenvolvimento” econômico e 

profissional, assim como “melhores” oportunidades de estudos na cidade), é um alerta 

para que haja o fortalecimento de uma educação no campo que seja formadora de sujeitos 
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políticos, capazes de participarem, de forma qualificada, dos espaços de decisão e, a partir 

desse lugar de consciência refletirem o tipo de vida e escolhas que querem para si e para 

suas comunidades.  

No entanto, é preciso sublinhar, conforme nos traz Tomizaki & Daniliauskas (2018), que 

essa ação política não pode ser tomada como “algo natural, nem imediato”. O interesse 

em participar da política é resultado da interação de vários processos e resulta de 

socializações que predisponham à participação, seja na família, na escola, em espaços 

associativos ou organizações políticas. Nesse sentido, é necessário que a participação 

social em espaços políticos dialogue com as condições efetivas para a existência desse 

interesse e engajamento. Castro (2008) ressalta que a participação política dos jovens não 

se faz no vazio cultural e histórico, mas em sociedades reais que carregam as marcas 

singulares de sua história e as dificuldades específicas de seu presente: 

[...]No contexto das desigualdades sociais da sociedade brasileira, 

compreender como e por que os jovens brasileiros participam da 

construção e da decisão societárias põe em questão a forma como cada 

um reconhece-se como integrante desse conjunto tão desigual e como se 

vê implicado nos seus destinos. (Castro, 2008, p. 253) 

O ambiente escolar, segundo Fuks e Pereira (2011), representa um fator definidor da 

quantidade e da qualidade do conhecimento sobre política. Contudo, o simples acesso à 

escolarização ou mesmo a informações sobre o mundo da política não é suficiente para 

formar jovens interessados e engajados na política. É preciso que esse ambiente escolar 

crie oportunidades concretas de participação dos alunos em diferentes tipos de atividades 

e iniciativas de caráter coletivo, orientadas por temas de ordem prática e em coerência 

com suas experiências e demandas cotidianas e concretas. É preciso que as escolas 

estimulem o debate e a vivência democrática, e isso envolve uma dada concepção 

curricular e pedagógica que privilegia o protagonismo do aluno.  

No entanto, conforme nos fala Brandão (1991), há de se considerar que não é somente na 

escola - vista como instituição escolarizada que se dá a educação. “Ninguém escapa da 

educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos todos nós 

envolvemos pedaços da vida com ela”. Nesse sentido, como estamos nos referindo às 

Reservas Extrativistas, unidades de conservação cujo espaço de participação e 

protagonismo das populações tradicionais na cogestão do território é, principalmente, 



171 
 

através do Conselho Deliberativo76, se faz necessária a busca por uma educação que seja 

crítica e política para além da instituição escola.  Estamos falando de uma educação 

política que é feita a partir das tramas e desafios que já se apresentam no cotidiano dessas 

pessoas e que lhes dão, já no presente, a capacidade de criar organizações e dinâmicas 

próprias de participação política. É, portanto, uma educação que prepara os sujeitos, a 

partir de uma memória histórica de lutas e conquistas de direitos, para a compreensão dos 

processos, projetos e programas que são apresentados e discutidos nos espaços de 

cogestão territorial, no sentido de se refletir sobre a busca de um desenvolvimento 

socioambiental que enxerga a conservação da natureza de forma indissociável de um 

projeto de sociedade.  

Os Conselhos Deliberativos, quando realmente ativos e representativos, se configuram 

como um espaço onde é possível o estabelecimento de novos arranjos no sentido de se 

pensar nas necessidades de uma comunidade de acordo com a realidade vivida 

localmente, além de possibiitar a manifestação da criatividade, da participação e da 

valorização das identidades. Esse instrumento de gestão, com potencial para ir além de 

um espaço de participação na cogestão das Reservas Extrativistas, pode também se tornar 

um espaço fértil para o engajamento dos jovens na busca por novas oportunidades na 

Resex.  

O Projeto “Jovens como Protagonistas do Fortalecimento Comunitário vai ao encontro 

dessa educação feita “fora da escola” e que potencializa o protagonismo e o engajamento 

dos jovens nos espaços de decisão. Esse projeto nasceu em 2011, na região do médio 

Solimões no Amazonas, em três unidades de conservação federais, objetivando o 

fortalecimento comunitário a partir do estímulo à renovação de lideranças jovens locais. 

A criação de estratégias de qualificação dos jovens para que se tornassem preparados para 

o enfrentamento dos problemas e conflitos inerentes a gestão de UC, e para estarem aptos 

a perceber as potencialidades existentes nas Unidades possibilitaram o vislumbre de uma 

transformação de realidades. Para tanto, mobilizações e capacitações foram feitas junto 

                                                           

76 A importância da participação das populações tradicionais na cogestão das Reservas Extrativistas é 

enfatizada pelo SNUC, constituindo-se em uma diretriz para o funcionamento do sistema. O principal 

instrumento apontado para a realização dessa participação social nas Resex é o Conselho Deliberativo. Esse 

seria o espaço por excelência de intervenção social planejada na formulação e implantação de políticas 

públicas, onde todas as demandas são legítimas por princípio, prevendo-se canais de confronto e 

interpelamento democrático entre os projetos sociais, de modo a se construir alternativas viáveis e o mais 

inclusivas possível (Loureiro apud Coelho, 2017). 
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aos jovens das comunidades que participaram do Projeto a fim de instrumentalizá-los a 

atuarem de forma qualificada e consciente nos Conselhos Deliberativos. Uma população 

qualificada e preparada para a realização de escolhas conscientes frente aos desafios 

ambientais, sociais e econômicos cria também a possibilidade de construção de novos 

modelos de desenvolvimento.  

 

Assim como a iniciativa do Projeto “Jovens como Protagonistas do Fortalecimento 

Comunitário”, que já se multiplicou para outras Resex, além daquelas do Amazonas, 

outros projetos locais e autogestionados podem seguir no sentido de fomentar o 

protagonismo dos jovens em espaços participativos que surgem como o cenário 

necessário para a criação de novas realidades. Ao serem estimulados a participarem das 

decisões socioambientais nas comunidades, recebendo informações e tendo a 

oportunidade de desenvolverem novas competências, esses jovens tem o potencial de 

trazer novas propostas e possibilidades criativas para a comunidade e para a busca da 

melhoria da qualidade de vida. Ao mesmo tempo, iniciativas inovadoras aumentam a 

autoestima de quem participa ao receber orientações que permitem o aparecimento de 

possibilidades de atuação profissional em diversas áreas, como por exemplo, na área 

socioambiental, na gestão das UCs, no monitoramento da biodiversidade e na educação 

ambiental. Com esses ganhos, a evasão de jovens das Reservas Extrativistas tende a ser 

mitigada e as comunidades, como um todo, saem ganhando.  

 

O desafio de ser jovem em uma Reserva Extrativista  

 

Nos parágrafos acima foi possível perceber o quanto o desenvolvimento profissional - 

voltado para o emprego - e o quanto a educação - urbanocêntrica - fazem parte de um 

projeto homogeneizador que se alimenta do nosso passado de colonização e do nosso 

presente de colonialidade. Alcançar essas condições, no nosso mundo moderno, se tornou 

o caminho “natural” para se ter qualidade de vida, bem-estar e, quiçá, felicidade. Nas 

Reservas Extrativistas, a busca por essas condições podem ser as responsáveis por 

impulsionar os jovens a saírem dessas Unidades de Conservação. O paradoxo de 

referenciais em que se encontram os jovens das Resex - tradicional e moderno, rural e 

urbano, “desenvolvido” e “atrasado”, emprego e trabalho - é capaz de imprimir os mais 

profundos desejos de vivência em outros contextos, com modos de vida diferentes 

daqueles em que eles se encontram.   
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A partir dessa perspectiva, o impulso natural para a manutenção desses jovens nas Resex 

parece surgir da expansão das suas possibilidades. Possibilidades essas que nascem da 

fome por dignidade, ao assumirem, por exemplo, o desejo e a necessidade de serem 

reconhecidos como sujeitos dotados de subjetividade e vontade, que caminham, como 

qualquer outro grupo social, em direção à felicidade e à alegria de viver de Baruch 

Espinosa. Para Espinosa, existe uma força interior em todos os “homens” que leva ao 

encontro com algo que sentimos e que nos faz conservar, perseverar a nossa própria 

existência. Essa força, no entanto, não se confunde com a luta pela sobrevivência, 

abolição dos sentidos e desejos, sendo um indivíduo reduzido a simples corpo vivente. 

Perseverar na própria existência, para Espinosa, é a expansão do corpo e da mente na 

busca da liberdade, da felicidade, que são fundamentais à existência humana como são os 

alimentos e os abrigos, e a reprodução biológica.   

Essa ontologia espinosana é importante para superarmos a ideia de que a liberdade, como 

sendo o direito de escolher de forma consciente, tem pouco valor para quem vive nas 

Reservas Extrativistas. Ela nos lembra que mesmo para aqueles que vivem de forma 

isolada, afastados dos centros urbanos e da vida concentrada no modelo de mercado e 

consumo, não estão reduzidos à sobrevida biológica, sem sutilezas psicológicas. O 

cerceamento de seu direito de escolher e de serem reconhecidos pode gerar tanto 

sofrimento77 quanto a falta de moradia, pois é fruto da falta de liberdade de escolha 

(Sawaia, 1999). 

 

Nesse sentido, é preciso cuidado para não banalizarmos o sofrimento desses jovens que 

se sentem excluídos do mercado de trabalho e do sistema de educação, gerando um 

bloqueio de sua capacidade de expandir a vida. Eles são vistos, muitas vezes, como 

pessoas sem necessidades “elevadas”, presos apenas à sobrevivência biológica, sem 

direito a “sutilezas emocionais” nem à cultura e ao lazer, que são, muitas vezes, 

considerados supérfluos. Ao mesmo tempo, é preciso mais do que políticas públicas que 

olhem apenas os efeitos superficiais dessa exclusão, deixando de lado as causas mais 

profundas.  

 

                                                           
77 Sawaia (1999) nomeia esse tipo de sofrimento, gerado por práticas econômicas, políticas e sociais no 

processo complexo de vivência da desigualdade social e da exclusão no sistema capitalista de sofrimento 

ético-político. 
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Devemos nos atentar para não reproduzirmos o perverso duplo preconceito que cerca 

essas populações tradicionais. Se elas valorizam seus modos de vida tradicionais e se 

contentam com a vida em si, são taxadas de atrasadas, quando não, preguiçosas ou que 

não querem nada com a vida. Por outro lado, se almejam a inserção no mundo do capital 

e transformação de seus meios de vida, são declaradas inimigas da conservação ambiental 

e sujeitas a serem descaracterizadas como tradicionais (Whitaker & Fiamengue, 2002).  

 

É preciso, portanto, avançarmos nas posturas para com as populações tradicionais que 

habitam as Reservas Extrativistas, em especial, os jovens. Sua cultura não é estática, pois 

nenhuma é, e não pode ser tratada como tal. Esses jovens, homens e mulheres, têm 

direitos, e direito à luta na direção das mudanças que eles próprios julgarem necessárias 

a seus destinos. E o Estado e as políticas públicas têm papéis cruciais nesse sentido: 

garantir, apoiar e proporcionar espaços para a participação dos diferentes atores que, a 

partir de uma consciência crítica e da conquista do seu protagonismo, identificariam suas 

próprias necessidades e as formas de satisfazê-las. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No projeto inicial para a criação das Reservas Extrativistas estava claro que o Estado seria 

o provedor dos “meios” necessários para a garantia da qualidade de vida e que as decisões 

sobre o território seriam tomadas por seus moradores, o que incluía definir suas 

necessidades e a forma de satisfaze-las. E mais, a proposta original trazia uma ideia de 

ser um modelo contra hegemônico ao desenvolvimento, de resistência ao capitalismo, 

cuja gestão do território seria feita pelos próprios moradores, por meio da autogestão.  

Ocorre que, passados mais de 30 anos desde a criação da primeira Reserva Extrativista, 

o que era para ser autogestão se transformou em cogestão com o Estado e a ideia que 

incluía a melhoria da qualidade de vida por meio de um desenvolvimento contra 

hegemônico parece ter se perdido no meio desse caminho. Por um lado, o Estado tem 

feito, com algumas exceções, o papel de homogeneizador das necessidades, sonhos e 

processos ao imprimir os conceitos de qualidade de vida, bem estar, desenvolvimento e 

progresso nas ações e políticas públicas que implementa nesses territórios. Por outro lado, 

a falta de organização, participação, protagonismo, autonomia e de uma educação crítica 

e política voltada para as populações que habitam esses territórios, aliada ao 
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enfraquecimento dos espaços de controle social e às constantes mudanças de metas e 

agendas que acompanham a “dança” dos governos, têm tirado das pessoas que habitam 

esses territórios protegidos o direito de serem livres para realizarem suas próprias 

escolhas a partir do que desejam para suas vidas e para suas comunidades. 

Um dos grandes desafios no sentido de mudarmos essa realidade homogeneizadora e 

limitante que, muitas vezes, observamos na cogestão que é feita nas Resex é, sem dúvida, 

não perpetuarmos a ditadura das necessidades no processo de implementação de políticas 

públicas nesses territórios. Para isso, se faz necessário, em primeiro lugar, ponderarmos 

sobre o que é “qualidade de vida” para quem cria as políticas públicas e o que é “qualidade 

de vida” para quem acessa essas políticas. Embora as necessidades humanas pareçam ser 

comuns a qualquer agrupamento humano (todos necessitam de alimentação, abrigo, 

saúde, proteção), a forma de satisfazer essas necessidades são específicas e depende da 

forma de organização da comunidade, da forma de produção, do ritmo e dos tempos 

humanos de cada cultura. Nesse sentido, é a partir do “como” essas comunidades se 

organizam e “o que” consideram relevante para a garantia da qualidade de vida que o 

Estado vai conseguir criar e implementar políticas públicas mais adequadas para a 

realidade de cada população.   

Conforme mostramos nesse estudo, a imensa maioria, ou seja, 97,1% dos entrevistados 

disseram gostar de viver nas Resex e os motivos declarados para gostarem desses locais 

foram: o lugar é tranquilo (29,8%), o contato com a natureza (14,4%) e a solidariedade 

entre os moradores (10,1%). Portanto, para essas pessoas, a qualidade de vida e o bem 

estar parecem se relacionar, mais diretamente, com valores imateriais, intrínsecos e 

subjetivos. Em contrapartida, para aqueles que disseram não gostar de viver nas Resex, 

os fatores que parecem tirar-lhes, sobremaneira, a qualidade de vida e o bem estar, se 

relacionam com a falta de expansão das possibilidades nesses locais, expressa na falta de 

trabalho, no desenvolvimento profissional limitado e na dificuldade de acesso à educação. 

Essa percepção pôde ser observada nas discussões feitas nesse estudo, a partir das duas 

respostas mais representativas sobre a insatisfação de viver nesses locais, quais sejam: “É 

um lugar parado” (12,4%) e “Não tem futuro para os filhos (11,9%).  

Como podemos observar, os três aspectos citados como motivadores para esse “gostar de 

viver no local” se convergem em, ao menos, um ponto: todos dependem de um território 

garantido. Isso porque o território é para essas populações o cenário ou a paisagem em 
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que todos esses fatores são possíveis e se propagam. Por exemplo, ter um território 

garantido torna possível ter uma vida tranquila, no sentido da segurança de ter um lugar 

para morar, pescar, plantar – sem ser expulso ou forçado a trabalhar para um patrão. Da 

mesma forma, estar nesse território garantido é se sentir tranquilo no sentido de estar 

distante da violência e da agitação das cidades, assim como pode ser no sentido de estar 

próximo da família e dos vizinhos (ou seja, se sentir tranquilo por se verem protegidos 

por meio dos laços afetivos e vínculos comunitários).  

A garantia do território também é, para essas populações, a forma que “encontraram” para 

manterem o contato com a natureza, aspecto de grande relevância para essas pessoas, 

tanto no quesito subsistência e autonomia alimentar, quanto na salvaguarda dos seus 

modos de vida e cultura. Nesse sentido, a percepção da natureza que permeia e faz parte 

da vida desses homens e mulheres tradicionais, acostumados a ter a floresta, os rios, os 

igarapés, o mar, os mangues, os animais, as plantações, forma a paisagem que constitui 

as suas próprias vidas. A natureza faz parte da cultura dessas pessoas e se mistura ao 

imaginário e simbólico, se apresentando como sujeito com seus próprios sentidos, dentro 

do qual eles são apenas seres que vivem a comunidade já existente do mundo natural.  

De acordo com os ensaios que apresentamos nesse estudo, a relação entre os sujeitos 

tradicionais e a natureza faz parte de uma conexão visceral que, ao longo do tempo, por 

meio de um Inconsciente Ecológico, essas populações mantiveram com as forças da 

natureza.  Portanto, para essas pessoas, a relação entre homem e a natureza está interligada 

com a teia da vida, com a fonte nutritiva que dá vida aos seres e não surge apenas a partir 

de uma visão estética e altruísta. Ao contrário, ela surge, mesmo que não consciente, 

como parte de uma filosofia de vida baseada em um Bem Viver. Por isso, a terra, os rios, 

os mares, as árvores e tantos outros seres vivos e não vivos são, para essas pessoas, 

dotados de sentidos, são vínculos essenciais para a constituição do sujeito tradicional, 

para a manutenção da própria vida, não apenas biológica – como fonte de alimentação 

que garante a soberania alimentar -, mas também, cultural, por meio da identidade 

individual e coletivamente construída.  

O território é também condição sine qua non para o terceiro fator considerado essencial 

na garantia da satisfação ou qualidade de vida das pessoas que vivem nas Reservas 

Extrativistas: a solidariedade. Os ensaios apresentados mostraram que essa solidariedade 

presente nas populações tradicionais pode surgir tanto dos processos de dar e receber, a 
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partir do estabelecimento de vínculos de reciprocidade entre as pessoas da comunidade, 

quanto no ato de cuidado com o outro. Essa solidariedade pode ser percebida por meio 

dos vínculos que se expressam através do compartilhamento no âmbito da comunidade, 

tanto em ações materiais (multirão, pescaria, caça) quanto simbólicas (respeito mútuo, 

amizade e confiança), se tornando um modo de vida entre os moradores da mesma 

comunidade, ou entre comunidades, e fortalecendo laços e reforçando valores do grupo.  

A solidariedade expressa como relevante pelos sujeitos tradicionais que vivem nas Resex 

permite manter a vitalidade comunitária acesa e é essencial entre os seres humanos e entre 

esses e o meio que vivem e, assim como o amor, a ternura e a cordialidade, se materializa 

no ato do cuidado e no ato de entrar em sintonia com o outro e com o meio. 

Se os fatores que levam a satisfação parecem se relacionar mais com valores imateriais e 

intrínsecos, os da insatisfação (lazer e cultura e falta de possibilidades para os filhos) nos 

remeteu para outro tipo de compreensão e abordagem: fatores externos e materiais que 

podem estar surgindo da carência de políticas públicas ou de políticas públicas 

desconexas com a realidade local. Na primeira opção - motivos da satisfação - o papel do 

estado parece estar mais relacionado com a manutenção das condições já existentes, ou 

seja, está mais em assegurar que essas populações continuem tendo acesso ao território e 

que não percam seus direitos. Dessa maneira esperamos que os valores considerados por 

essas populações (tranquilidade, contato com a natureza e solidariedade) continuem 

coexistindo por meio da expressão dos seus modos de vida e cultura. Já no segundo – 

motivos da insatisfação – o papel do Estado na promoção e articulação de políticas 

públicas mais adequadas se mostra evidente, tendo em vista influenciar, sobremaneira, a 

insatisfação dessas pessoas em viver nesses locais. Nesse caso, a reflexão que trouxemos 

para esse estudo perpassou pelo “pano de fundo” que acreditamos sustentar essa 

insatisfação: os conceitos que temos hoje a respeito do “desenvolvimento”. Conceitos 

esses que herdamos do nossa processo de colonização e que perpetuamos [Estado e 

sociedade] como uma verdade tatuada em nossas visões de mundo à medida que 

insistimos em fortalecer a dicotomia entre o “desenvolvido” e o “subdesenvolvido”, entre 

o que é “riqueza” e “pobreza”, entre o “moderno” e o “atrasado” e entre o “rural” e o 

“urbano”.  
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Vale lembrarmos que à medida que a cidade elevou-se, no simbólico dominante, ao lugar 

privilegiado da civilização, ao lugar do sucesso moderno, à materialização do progresso 

e do desenvolvimento, o que é “tradicional” e rural passou a significar algo “atrasado” e 

“inferior”. A cidade se fez, assim, o lugar privilegiado para não sermos nós mesmos, para 

deixarmos de nos olhar no espelho e, ao contrário, se fez a partir da nossa tentativa de 

vivermos uma farsa de imitações dos antigos colonizadores -  e também dos atuais, no 

processo de colonialidade -  com o intuito de valorizar o que é externo, “moderno” e 

“desenvolvido” e desvalorizar o que é nosso, intrínseco e tradicional. A cidade moderna 

instaurou no imaginário coletivo a ideia de que a civilização, a superioridade, são vividas 

nas cidades e, claro, como vivemos no mesmo país e no mesmo tempo histórico, para as 

populações tradicionais que habitam as Reservas Extrativistas, assim como para aqueles 

que criam as políticas públicas para atender essas populações, esse imaginário não poderia 

ser diferente.  

 

Esse imaginário de superioridade da cidade pôde ser visto na percepção dos entrevistados 

sobre viver em um lugar parado – motivo mais citado para não gostar de viver nas 

Reservas Extrativistas. Embora os dados tenham revelado alta diversidade de eventos 

culturais nesses locais (44 tipos de Celebrações, 26 Formas de Expressão, 24 tipos de 

Ofícios e Saberes e 30 atividades comunitárias), esses entrevistados parecem não ter 

enxergado, nas suas próprias festas e eventos, motivos que contrapusessem o lugar 

parado. Nesse ensaio, evidenciamos que a sensação do “lugar parado”, a partir do 

imaginário de superioridade da vida urbana, pode estar sendo influenciada pela televisão, 

a principal atividade de lazer citada pelos entrevistados. Também ressaltamos nesse 

ensaio que a percepção de “lugar parado” pode estar vindo da sensação de que aquele 

lugar não tem oportunidades, pois nada acontece ali. Portanto, ainda que tenhamos esses 

entendimentos, tratam-se de conjecturas a respeito dessa resposta, pois não sabemos ao 

certo o que ela significa. A forma como foi feito o diagnóstico não nos permitiu entender, 

de fato, o sentido que o entrevistado queria dar ao “lugar parado” quando escolheu essa 

resposta. Contudo, se essa última conjectura “lugar parado = lugar que não tem 

oportunidades, pois nada acontece ali” for a mais próxima do sentido real da resposta, o 

motivo “Não tem futuro para os filhos” segundo motivo mais citado pelos entrevistados 

ganha ainda mais importância.     
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Mesmo que tenhamos apenas 2,9% dos entrevistados dizendo não gostarem de viver nas 

Resex, permanece a necessidade de entendermos as limitações percebidas por esses 

entrevistados a fim de pensarmos em políticas públicas mais adequadas às suas 

realidades. Essa necessidade fica ainda maior se considerarmos que, quando a pergunta 

se refere aos jovens, a insatisfação supera a satisfação, fortalecendo a intenção de 

migração desses jovens para as cidades (56,4% dos jovens não querem permanecer nas 

RESEX, enquanto 43,6% querem). Nesse aspecto, se consideramos ainda que a 

população das Resex é constituída, em sua maioria, por sujeitos jovens, a situação fica 

ainda mais preocupante. Por isso, acreditamos ter sido assertiva a escolha de analisarmos, 

conjuntamente, a questão sobre não ter futuro para os filhos e as questões que tratavam 

sobre os principais problemas para os jovens, a intenção de permanência dos jovens nas 

Resex e os motivos que os levam a fazer a escolha de saírem. A análise conjunta dessas 

quatro questões nos trouxe uma reflexão a respeito das políticas públicas que estão sendo 

oferecidas nesses locais e que podem estar desalinhadas com as necessidades, com as 

aspirações, com os sonhos e os desejos dessas pessoas. 

 

É claro que não estamos negando o avanço que algumas políticas públicas tiveram no 

sentido do reconhecimento e valorização das especificidades das populações tradicionais, 

especialmente àquelas com vista a melhoria da educação e da produção agroextrativista, 

como a educação diferenciada para o campo - Pedagogia da Alternância –, o acesso 

diferenciado ao mercado, com o Programa de Garantia de Preço Mínimo para os Produtos 

da Sociobiodiversidade – PGPMBio e o Programa Luz para Todos, que incluiu em seu 

decreto de criação a priorização das comunidades localizadas em Reservas Extrativistas. 

O que estamos querendo dizer é que, embora tenhamos evoluído em muitos aspectos, 

ainda estamos aquém do que era esperado, por essas populações, quando propuseram o 

Projeto Reserva Extrativista. Nesse sentido, parte dos problemas que enfrentamos hoje, 

quanto ao não atendimento da expectativa travada há 30 anos, vem da forma como 

estamos pensando o desenvolvimento nesses territórios.  

 

Sabemos que não é tarefa fácil ir no caminho contrário do que já está posto pelo 

desenvolvimento, mas esse estudo nos mostrou que podemos beber das diversas 

experiências do mundo que compartilham alguns princípios e que vão de encontro as 

ideias pensadas dentro dessa caixa homogeneizadora de sonhos e de possibilidades. 

Propostas como às que surgem do Bien Vivir e do Desenvolvimento à Escala Humana, do 
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chileno Max-Neef, e que incluem diferentes olhares sobre o desenvolvimento cujas 

características principais são: a colaboração em vez da concorrência que o capitalismo 

promove; a valorização da convivencialidade; a importância da autonomia, da autogestão 

e dos processos construídos localmente a partir de baixo; o respeito à diversidade e o 

valor central da deliberação; a democratização da economia e da tecnologia; a soberania 

alimentar; a solidariedade e a reciprocidade. 

 

A seguir, apresentaremos alguns fatores que podem ser úteis na construção de processos 

que visam discutir formas individuais ou coletivas de identificação das necessidades 

próprias das famílias tradicionais que habitam as Reservas Extrativistas a fim de se pensar 

em novas possibilidades.  Por fim, os itens que serão apresentados a seguir, podem 

também ser considerados como recomendações, no sentido de subsidiar diretrizes que 

visam o aprimoramento do trabalho do ICMBio, em especial da COPCT, como 

articuladora de políticas públicas para a promoção da qualidade de vida dessas 

populações.  

 

 

Fortalecimento e garantia do controle social: Participação Social e Protagonismo; 

 

a) Abertura, (re) abertura, apoio (humano e financeiro), incentivo e garantia dos espaços 

para a participação dos diferentes atores das Resex. Isso inclui o fortalecimento dos 

Conselhos Deliberativos dessas Unidades e a reabertura de espaços de diálogo e 

comissões de interlocução entre o Estado e as populações tradicionais, como exemplo 

a CONAREX; 

b) Reabertura e apoio (humano e financeiro) do espaço de discussão sobre as políticas 

públicas para as populações tradicionais, o PLANAFE. 

c) Incentivo e apoio na formação de jovens protagonistas que, a partir de uma 

consciência crítica, escolheriam o tipo de desenvolvimento a ser adotado em seus 

territórios a partir da identificação das suas necessidades e as formas de satisfazê-las.  

d) Incentivo e apoio no resgate e na valorização da trajetória de luta e resistência dos 

movimentos sociais para a conquista das Reservas Extrativistas a fim de impulsionar 

os jovens para a autonomia, para organização social, bem como para a luta por 

direitos e recuperação da cota de liderança e participação políticas vividas.  
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Promoção do desenvolvimento econômico com base na solidariedade e autonomia; 

 

e) Incentivo e apoio à autonomia dos sujeitos e a diversidade de projetos individuais e 

coletivos, baseados em valores de solidariedade, cooperação e criatividade.  

f) Incentivo e apoio aos trabalhos direcionados para o cooperativismo, o associativismo, 

a economia solidária, a agrofloresta e todas as iniciativas que devolvem à economia 

sua função social e ética.  

g) Aporte financeiro e desburocratização das políticas públicas de acesso a crédito, de 

assistência técnica (compatível com a realidade local) e das políticas de compra direta 

de alimentos, tais como PAA, PNAE, PGPMBio; 

h) Apoio e incentivo de intercâmbios de experiências entre as Resex, a fim de multiplicar 

iniciativas locais e ativar a criatividade para a transformação de realidades por meio 

do trabalho em atividades produtivas; 

i) Construção de planos de vida junto às as populações tradicionais das Resex, no 

sentido de pensar formas diferentes de produzir, distribuir, estabelecer relações 

sociais, organizativas e comerciais, sempre contextualizados, baseados na 

aprendizagem coletiva.  

j) Apoio e incentivo de capacitações profissionais que visem o preenchimento das 

lacunas das próprias comunidades, como a de professores e agentes de saúde – as 

duas que foram citadas com mais frequência por aqueles que tem interesse em fazer 

algum tipo de capacitação;  

k) Mapeamento, apoio e estímulo de tecnologias sociais; 

l) Incentivo ao registro das experiências inovadoras e iniciativas locais, bem como o 

seu compartilhamento entre as Resex; 

m) Articulação para inclusão da produção agroextrativista das Resex nos censos do 

IBGE a fim de dar visibilidade ao que é produzido pelas populações tradicionais que 

habitam esses territórios; 

 

Formação de consciência crítica nas Resex a partir do resgate histórico e da valorização 

cultural nesses territórios; 

 

n) Criação, incentivo e apoio aos espaços de discussão sobre o tipo de educação que é 

realizada nas comunidades e o tipo de educação que os moradores desejam; utilizar 
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experiências dos locais que avançaram na Pedagogia da Alternância e na conquista 

de Universidade nas comunidades (Resex Médio Juruá) como exemplos de 

possibilidades; Averiguar, por meio de perguntas norteadoras, quais são as 

expectativas das populações que vivem nas Resex quanto a um projeto de educação; 

 

o) Articulação para o atendimento das escolas das Reservas Extrativistas no Programa 

Luz para Todos do Governo Federal - DECRETO Nº 9.357, DE 27 DE ABRIL DE 

2018 em 2022.  

p) Apoio e incentivo às atividades culturais nas comunidades, criando espaços de 

convivência, resgate de histórias, bem como incentivando trabalhos que envolvam a 

história da comunidade e geração de renda, como é o caso do turismo de base 

comunitária;  

 

Captação das percepções das populações tradicionais sobre qualidade de vida e bem 

estar por meio de um Diagnóstico Socioeconômico mais adequado ao contexto de vida 

nas Resex; 

 

q) Adequação do questionário de diagnóstico socioeconômico com perguntas 

orientadas para valores imateriais como solidariedade, cooperação, atividades 

coletivas; 

r) Qualificação do módulo de educação no sentido de inserir perguntas que direcionem 

para o tipo de escola que a comunidade possui, bem como o tipo de escola que a 

comunidade deseja, como exemplo: 1) Qual a importância da escola para os 

moradores da Resex?; 2) Qual a importância da escola para o seu filho(a)?; 3) Por 

que é importante estudar?; 4) O que deve ser aprendido na escola?; 5) O que você 

pensa para o seu futuro ou do seu filho(a)?; f) Como deveria ser essa escola?; 6) Que 

horário seria mais adequado para estudar e por quê?; 7) Como as atividades de renda 

e subsistência (caça, pesca, coleta de castanha e outros produtos) podem influenciar 

nas atividades da escola?; 8) Que dificuldades e facilidades existem no inverno, 

quando os rios estão cheios, e que dificuldades e facilidades existem no verão, 

quando os rios estão secos? Isso pode influenciar nas atividades educativas? 9) Do 

que as crianças brincam e como brincam? 10) Quais os etnoconhecimentos 

(etnomatemática, etnobiologia, etnoecologia, etnopedologia, etc.) que integram o 

cotidiano das crianças, jovens e adultos?  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.357-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.357-2018?OpenDocument
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s) Inserção de perguntas sobre projetos e iniciativas locais a fim de mapear lugares com 

experiências replicáveis para outras Resex; 

t) Inserção de módulo com perguntas direcionadas diretamente para os jovens, suas 

perspectivas, satisfações, insatisfações; 

u) Realização de pesquisa participante nas Resex, conjuntamente com a realização do 

diagnóstico, a fim de qualificar as respostas e seus sentidos, de acordo com a região 

e a cultura.  

v) Qualificação do módulo de produção no sentido de captar o autoconsumo e a renda 

não monetária das famílias, em especial das mulheres (dona de casa); 

w) Utilização de estratégia de captação de dados coletivos para o módulo de produção e 

não dados individuais; 

x) Adaptação do questionário para modelo menos desenvolvimentista, aproximando-o 

da realidade cultural e agroextrativista desses locais; 

y) Alteração da pergunta sobre as atividades culturais nas Resex: “O Sr. Participa de 

alguma atividade cultural?” para “Quais são as principais danças, festas, brincadeiras, 

jogos, comidas e outras manifestações culturais existentes na sua comunidade”?  

 

Alinhavando a colcha de retalhos: Estado, desenvolvimento, políticas públicas e 

necessidades humanas 

Max-Neef (2012) comenta que, se queremos definir ou avaliar um meio em função das 

necessidades humanas, não basta compreender quais são as possibilidades que o meio põe 

à disposição dos grupos e das pessoas para realizar as suas necessidades. É preciso 

examinar também em que medida o meio reprime, tolera ou estimula para que as 

possibilidades disponíveis ou dominantes sejam recriadas e alargadas pelos próprios 

indivíduos ou grupos que o compõem. Assim, um objetivo importante da proposta de 

Desenvolvimento à Escala Humana é efetuar a mudança na natureza do Estado. Ele [o 

Estado] deveria abandonar seu papel tradicional de gerador de satisfatores, que são 

exógenos à sociedade civil, e adotar o papel de estimulador e criador de processos que 

fluam de baixo para cima. A melhor maneira de alcançar esta meta, segundo Max-Neef 

(2012), seria através da geração de processos sinergéticos em todos os níveis da sociedade 

cujas necessidades são o motor para o próprio desenvolvimento. No entanto, isso somente 

se faz possível se a estratégia do desenvolvimento provar ser capaz de estimular a geração 

permanente de satisfatores anti-hegemônicos que constituem uma inversão de valores 
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predominantes, como a competitividade e a coerção. Processos como esses são 

encontrados, por exemplo, na educação popular, nas organizações comunitárias 

democráticas e no modo de produção autogerido, característico das economias solidárias. 

 

Nesse sentido, para que haja um Estado alinhado com a sociedade e para que as políticas 

públicas se tornem adequadas as necessidades e realidades de cada população,  é preciso 

desenvolver muito mais a ideia de um Estado que ativa a criatividade social autônoma e 

gere conjuntamente com a sociedade organizada um espaço público-comunitário do que 

um Estado que, vestido de provedor do bem-estar ou de assistencialista, instaure uma 

ditadura sobre as necessidades humanas e, com isso, ganhe uma boa justificativa para 

oprimir aspirações e induzir a um tipo de desenvolvimento que segue um modelo 

hegemônico. Logo, é fundamental assinalar o quanto os diálogos abertos entre setores do 

Estado e do movimento social contribuem para fortalecer esse caminho de superar o 

esquema dual Estado e sociedade civil, em que o Estado “ouve” os interesses da sociedade 

civil e essas são consideradas instâncias meramente consultivas.  

Acreditamos que para haver um cenário mais próximo do ideal, onde existe sinergia entre 

as necessidades humanas das populações tradicionais, o “desenvolvimento” e as políticas 

públicas que são criadas com esse objetivo, torna-se imprescindível a mudança do 

paradigma urbanocêntrico de mundo onde diversos mundos coexistentes e desiguais são 

esquecidos.  

Entendemos que somente com a mudança do paradigma urbanocêntrico, burocratizado e 

homogeneizador é possível que o desenvolvimento local das Resex deixe de ser mera 

“utopia” e passe a ser exequível. Esse caminho nos leva para a reflexão de como estão 

sendo implementadas políticas públicas de acesso à educação, à saúde, bem como de 

geração de renda por meio do acesso ao crédito, de venda direta de alimentos, de 

assistência técnica e de capacitações profissionais, por exemplo. Vale lembrar que para 

muitos pescadores, extrativistas, agricultores, as políticas públicas de geração de renda 

são os únicos meios para que consigam alavancar a produção agroextrativista para além 

do autoconsumo e dela obterem renda justa capaz de trazer-lhes melhores condições de 

vida, ao menos em termos materiais.  

Nessa toada, devemos também adentrar no âmago do que impulsiona boa parte dos 

desafios que as populações tradicionais que habitam as Resex enfrentam no sentido do 
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trabalho, geração de renda e desenvolvimento profissional. É preciso que haja um 

(re)encontro entre os sujeitos que compõem essas populações no sentido de resgatar e 

valorizar sua própria cultura e seus referenciais históricos que, sob a guilhotina de um 

processo homogeneizador, hoje se percebem ameaçados. Para isso, é latente a 

necessidade de fortalecimento dos movimentos sociais que encabeçaram a conquista de 

vários direitos, assim como o fortalecimento das associações e cooperativas que trazem 

consigo a ideia do coletivo, da cooperação, da solidariedade e da economia solidaria. 

Urgente também se mostra a necessidade de integrar os jovens aos processos de lutas que 

tanto avançaram por meio dos movimentos sociais, durante tantas gerações. Nesse 

processo de reencontro é preciso reconhecer que o vértice capaz de unir e relacionar esses 

desafios postos perpassa pela educação. Uma educação não homogeneizadora, mas 

aquela que relativize a importância do trabalho, como alternativa cultural de promoção 

da qualidade de vida coletiva capaz de potencializar tanto a democracia quanto a prática 

cooperativa e o consequente processo de autorreflexão sobre suas bases e relações de 

produção. Uma educação que contemple o conhecimento acerca da história dos 

territórios, como conquista de direitos, marcada pelas lutas e pela resistência dos 

movimentos sociais.  

Por fim, ressaltamos que junto à essa necessidade de procurar novas alternativas ou 

experimentar àquelas já existentes e que demonstram avanços, é prudente imaginarmos o 

amanhã como algo incomensurável e, a partir deste ponto, criar soluções para futuros 

menores (Sousa Santos, 2002). Dessa forma, o futuro deixa der algo pronto, passa a ser 

algo indefinido, merecedor de soluções regidas pelo sentimento do cuidado e pensado de 

forma pequena, local e sustentável. Para exemplificar essa perspectiva, Sousa Santos, ao 

citar a ideia de Ernest Bloch de “Ainda Não”, nos presenteia com o seguinte trecho:  

Bloch insurge-se contra o fato de a filosofia ocidental ter sido dominada 

pelos conceitos de Tudo (Alles) e Nada (Nichts), nos quais tudo parece 

estar contido como latência, mas donde nada de novo pode surgir. Daí 

que a filosofia ocidental seja um pensamento estático [...]. No entanto só 

o possível permite revelar a totalidade inesgotável do mundo. Bloch 

introduz dois novos conceitos, o Não (Nicht) e o Ainda-Não (Noch 

Nicht). O Não é a falta de algo e a expressão da vontade de superar essa 

falta. O Ainda-Não é o modo que o futuro se inscreve no presente e o 

dilata [...]. Esta incerteza faz com que toda a mudança tenha um elemento 

de acaso, de perigo. É esta incerteza que ao mesmo tempo dilata o 

presente, contrai o futuro, tornando-o escasso e objeto de cuidado. 

(SOUSA SANTOS, 2010. p.63) 
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Anexo 1 

  

Pergunta 

C
ar

ac
te

ri
za

çã
o

 
fa

m
ili

ar
 Gênero do Responsável Familiar 

Gênero do Cônjuge 

Estado Civil do Responsável Familiar 

Data de Nascimento 

  Pergunta 

R
e

lig
iã

o
 

Qual é a religião de sua família?  

  Pergunta 

D
o

cu
m

e
n

to
s 

Possui quais documentos?  

  Pergunta 

M
o

ra
d

ia
 

Município 

Há quanto anos reside neste local? 

Nº de cômodos 

Por que o Sr. (a) veio morar na Unidade? 

Quantas pessoas vivem nesta moradia? 

Sua família já foi beneficiada por algum programa governamental de habitação? 

Sua família está satisfeita com as condições da casa? 

  Pergunta 

Ed
u

ca
çã

o
 

Escolaridade RF 

Escolaridade Cônjuge 

Escolaridade Filhos 

Escolaridade todos os integrantes da família 

Em sua família há crianças fora da escola? 

Por que elas não estão estudando? 

O (a) Sr. (a) tem atendimento de creche para seus filhos? 

O (a) Sr. (a) já participou de algum programa/curso de educação de jovens e 
adultos (EJA) na comunidade? 

Alguém de sua família já participou de algum curso de capacitação profissional? 

Qual (is) o (s) tema (s) do (s) curso (s) que já participou? 

Alguém da sua família tem interesse em cursos de formação/capacitação? 

Quais cursos tem interesse? 

Em sua opinião, o ensino oferecido pela escola é: 
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  Pergunta 

Sa
ú

d
e

 

Quais problemas de saúde teve nos últimos 06 meses? 

Possui algum problema crônico de saúde ou necessidade especial? 

Esta casa recebe visita de Agentes Comunitários de Saúde? 

Qual é a frequência da visita? 

A comunidade possui pessoas com conhecimentos sobre medicamentos 
tradicionais? 

Como sua família tem acesso a medicamentos? 

Existem parteiras na sua comunidade? 

Em sua opinião, o serviço de saúde na sua comunidade é: 

  Pergunta 

A
lim

e
n

ta
çã

o
 

Quais são os alimentos mais consumidos na semana por sua família? 

Quais são os alimentos que sua família raramente consome? 

  Pergunta 

 A
gu

a 
e

 S
an

e
am

e
n

to
 A principal fonte de água utilizada neste domicílio é: 

Em sua opinião a água consumida por sua família é: 

O (a) Sr. (a) faz algum tratamento da água que vai ser consumida pela sua família? 

Que tipo de tratamento? 

O domicílio possui instalação sanitária? 

A instalação sanitária é no interior da residência? 

Onde são realizadas as necessidades? O que é usado como banheiro? 

  Pergunta 

Li
xo

 

Qual é a destinação do lixo doméstico? 

  Pergunta 

A
ce

ss
o

 à
 

en
er

gi
a 

Qual é a forma de iluminação da casa? 

  Pergunta 

M
ei

o
s 

d
e 

C
o

m
u

n
ic

aç
ão

 

De que forma vocês tem acesso à informação na comunidade? 
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Pergunta 
 

 D
e

sp
es

as
, 

R
e

n
d

a 
e

 

C
o

n
su

m
o

 Quais são as 3 principais despesas de sua família? 

Considerando todos os rendimentos obtidos (produção e benefícios) por sua 
família, qual é a renda mensal? R$ 

  Pergunta 

P
ro

d
u

çã
o

 

O (a) Sr. (a) realizou produção e comercialização extrativista vegetal? 

Cite os 4 principais produtos extrativistas 

Além dos produtos vegetais citados, o que mais o(a) Sr. (a) extrai/coleta? 

Que, é o responsável pelo beneficiamento? 

Com quem você aprendeu a ser extrativista? 

O (a) Sr. (a) realizou atividades pesqueiras? 

Cite as 4 principais espécies capturadas 

Qual a mão de obra utilizada nas atividades pesqueiras? 

Na comunidade existem pessoas que constroem as embarcações utilizadas nas 
atividades pesqueiras? 

Caso SIM, essa atividade vem sendo ensinada para os mais jovens? 

O (a) Sr. (a) realizou produção e comercialização vegetal? 

Cite os 4 principais produtos cultivados 

Além dos produtos citados, o que mais o(a) Sr. (a) planta? 

Qual é o principal produto agrícola beneficiado por sua família? 

Qual é a mão de obra utilizada nas atividades agrícolas? 

O (a) Sr. (a) realizou produção e comercialização de animal? 

Cite os 4 principais animais criados 

Qual é a mão de obra utilizada nas atividades de produção animal? 

Possui acesso à assistência técnica? 

Que trabalho as instituições de ATER têm realizado junto a sua áreas de moradia e 
uso? (Citar 3) 

  Pergunta 

O
cu

p
aç

õ
es

 

Quais as ocupações dos Responsáveis Familiares? 

Quais as ocupações dos Cônjuges? 

Quais são as ocupações dos demais membros da família? 

Das ocupações mencionadas, quais são as 3 principais em ordem de importância 
(RF)? 

Das ocupações mencionadas, quais são as 3 principais em ordem de importância 
(cônjuge)? 

Quantas horas por semana trabalha na ocupação principal (RF)? 

Quantas horas por semana trabalha na ocupação principal (Cônjuge)? 

A sua família produz algum tipo de artesanato? 

  Pergunta 

La
ze

r 
e

 
C

u
lt

u
ra

 

Quais são as principais atividades de lazer de sua família (citar as 3 principais) 
Sua família participa de alguma atividade cultural? 
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  Pergunta 

O
s 

Jo
ve

n
s 

Em sua opinião, quais são os principais problemas para os jovens que vivem nesta 
Unidade? 

Os jovens demonstram interesse em permanecer na Unidade? 

Caso SIM, cite os 3 principais motivos 

Caso NÃO, cite os 3 principais motivos 

  Pergunta 

A
sp

ec
to

s 
d

a 
C

o
m

u
n

id
ad

e
 

Cite os três principais problemas de sua comunidade 

Cite os 3 principais aspectos positivos de sua comunidade 

  Pergunta 

Sa
ti

sf
aç

ão
 e

m
 

vi
ve

r 
n

a 

U
n

id
ad

e
 O(a) Sr (a) gosta do lugar onde vive? 

Caso SIM, cite os 3 principais motivos 

Caso NÃO, cite os 3 principais motivos 
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