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Introdução à Amazônia

1. Oito falsos mitos sobre a Amazônia 

2. As dimensões amazônicas 

3. Serviços ambientais

4. A geologia, o relevo e a hidrografia

5. O bioma Amazônia 

6. Fauna biodiversa

7. Amazônia pré-invasão

8. Da grande ruptura à Cabanagem

9. O ciclo da borracha 

10. De 1960 aos dias atuais

11. As ameaças à Amazônia

12. Estratégias de conservação

13. Novos rumos para a Amazônia 

14. Atores no cenário amazônico

15. Para seguir na pesquisa



11.1. Ameaças

As ameaças à Amazônia somos nós! 
Somos rápidos em acusar pessoas, organizações, setores, 
elencar culpados, acompanhar e compartilhar índices de 
desmatamento, de analfabetismo etc... 
Mas somos débeis em refletir sobre os verdadeiros 
problemas, as suas enormes consequências, seja no 
âmbito do poder público, iniciativa privada, academia, 
sociedade civil organizada ou da sociedade como um 
todo



11.1. Ameaças

Causas

Atividades econômicas de 
alto impacto 
socioambiental

Consequências



11.2. Causas
Critérios – egoísmo, ganância
1. Pacto social - ética da sociedade
2. Acesso a Educação
3. Conceito de propriedade & acesso a recursos
4. Gestão débil do poder público – comando, controle, politicas 

sociais
5. Quarto setor – benefícios privados sobre bens públicos
6. Pressão da sociedade de consumo
7. Tecnologia para destruir – a era da motosserra
8. Caos fundiário é meio de vida



11.2.1. Pacto social

Elite econômica local e nacional 
Agenda econômica & política – agenda própria
Baixo reconhecimento de indíos e povos tradicionais
Pesos e medidas diferentes
Concentração de renda e controle dos meios
Desigualdade - pacto social esgarçado
Baixo conhecimento de direitos cidadãos
Conservadorismo das políticas sociais
Representação política de grupos excluídos



11.2.2. Educação

Prioridade para educação
Educação pública de 
má qualidade
(principalmente Primeira
infância, Ensino fundamental 
e Médio)
Educação para 
sustentabilidade

Comunidade de São Miguel, Breves, Marajó



11.2.3. Conceito de propriedade

Bem Comum (Elinor Ostrom)
Propriedade - o que é moral/imoral?
Bens na posse ou propriedade -
terra, rio, flora, fauna
Bens - acesso no espaço público
No terreno do outro
Mão-de-obra familiar
Trabalho análogo à escravidão
Noção de legalidade



11.2.4. Gestão pública

Vícios coloniais – capitalismo cartorial e de compadrio
Influência política – baixo nível de democracia
Baixo registro e queima de arquivos - impunidade
Sistema violável – transparência e segurança
Poucos modelos de sucesso – e com continuidade
Monitoramento da sociedade civil & MPF/MPE 
Comando e controle (ex. multas aplicadas pelo Ibama)
Questionamento pela sociedade civil organizada



11.2.5. Quarto setor

Domínio sobre Sistema 
politico 

Bens públicos para fins 
privados – biodiversidade, 
recursos madeireiros, 
minerais, terra etc



11.2.6. Consumo

Pressão de consumo
Educação para o consumo – Baixo relacionamento e 
aplicação do impacto do consumo e a Amazônia
Exemplos: carne bovina, madeira, ouro

“Nas tristes e frias prateleiras dos supermercados temos 
à nossa disposição diversos pedaços da Amazônia e das 
florestas tropicais do planeta, na forma de coxas de 
frango, picanhas, picadinho ou barriga de porco”



11.2.7. Tecnologia

Conceito de isócronos –
Hans Magnus Ezenberger
Era da mecanização –
trator, motosserra, motor 
de popa
Era dos produtos 
químicos 
Era do plástico



11.2.8. Caos fundiário

Processo histórico da 
fronteira agrícola
Métodos de grilagem
Áreas não arrecadadas
Terras indígenas, quilombos 
e unidades de conservação
Assentamentos
Áreas de agricultura familiar 




