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Diálogo 1

Relação Natureza e sociedade 
– florestas, águas, terra –



1- ANTECEDENTES

• O processo de ocupação humana na Amazônia ao longo dos últimos
11.000 anos foi caracterizado pela diversidade de relações estabelecidas
com a floresta.

• Segundo Petersen (2001), o suporte de grandes sociedades na
Amazônia foi uma combinação de recursos da várzea com a terra
firme, em graus relativos às condições ecológicas locais.



• Apesar de existirem poucos estudos sobre as origens do homem
na Amazônia, os arqueólogos já sabem que ela foi colonizada por
populações de caçadores-coletores e pescadores não
especializados, no mínimo, desde o final do Pleistoceno, talvez uns
12.000 anos atrás.

• Atualmente há datações de 11.000, 9.000, 8.000 e 7.000 anos para
diferentes sítios de diferentes regiões da Amazônia continental.



• Considerando que essas primeiras populações mongolóides (de
descendência asiática, tal como os indígenas atuais) eram compostas
de povos migrantes de outras regiões, é certo de que as culturas por
eles desenvolvidas eram autóctones e singulares. Isto é, surgiram e
foram desenvolvidas aqui, pela primeira vez.

• Muito antes das sociedades agricultoras sedentárias se instalarem
nas terras firmes e várzeas amazônicas, estas já haviam sido
percorridas e exploradas por caçadores-coletores e ou pescadores
nômades, milhares de anos antes.
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• Foram essas sociedades originais, tropicais, de economia não
especializada e de grande mobilidade social e mais nenhuma outra,
que criaram as condições necessárias para o surgimento de diferentes
sociedades bem mais complexas e diversas (culturalmente distintas),
que as sucederam no tempo e no espaço.

• A Cultura Tropical é o processo civilizador fundador referido às
sociedades de caçadores-coletores que alteravam e/ou adaptavam,
localmente, experiências espaciais universais, as quais mais tarde
viriam a fazer parte do arcabouço cultural de sociedades agricultoras
posteriores, mas sem qualquer imperativo de movimentos
difusionistas e/ou restrições causais determinísticas.



• Incluindo: desenvolvimento tecnológico regional da produção de
cerâmica e o processamento de raízes e tubérculos, uma
territorialidade baseada no desenvolvimento de relações sociais e
geopolíticas particulares.

• Neste quadro de desenvolvimento regional, as influências externas
eram filtradas e adaptadas a um sistema típico da Amazônia, que a
população ancestral nativa há muito já havia consagrado como
importante meio de sustentabilidade, através de práticas e técnicas
econômicas, socioculturais e políticas locais.



• A evolução das características econômicas firmou-se em bases
centradas no grupo doméstico, em que a unidade produtiva era a
família nuclear ou o grupo residencial, organizados no cultivo de
mandioca e diversos outros cultivares associados à coleta, à caça, e à
pesca.

• Isto dava às sociedades amazônicas, condições de se estabelecerem
com elevado grau de autonomia econômica criando as condições
para o desenvolvimento de relações políticas centrífugas, nas
quais a estabilidade social era, a longo prazo, sacudida por
sucessivas ondas de fragmentação, abandono, ocupação e re-
ocupação de assentamentos, sem que isto implicasse em ruptura
ou em crise na organização estrutural delas.
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SAMBAQUIS: Consiste em depósitos de conchas 
encontrados, no caso, ao longo das margens dos 
rios da Amazônia.



• Essas características florescem da evolução local de experiências
anteriores relacionadas à Cultura Tropical, elas representam uma
nova época histórica, com processos próprios consolidados
durante a formação da Cultura Neotropical, da qual nós mesmos
somos seus herdeiros.

A ORIGEM DAS CULTURAS AMAZÔNICAS 
Magalhães, Marcos P.- 2016



• As maiores contribuições dos povos indígenas da América foram à 
domesticação de diversas plantas que são usadas e consumidas 
por todo o planeta (Neves, 2006).

• O trabalho agrícola de gerações de populações indígenas
domesticou cerca de 52 espécies vegetais, como pupunha, bacuri e
abacaxi, além de espécies exóticas levadas para a região.





AS SOCIEDADES AMAZÔNICAS: 
FORMAÇÃO E PECULIARIDADES 

ARTHUR CEZA R FERREIR A REIS ( 1960) V. 2, N. 5

SÍNTESE POLÍTICA ECONÔMICA SOCIAL

• A Amazônia é um mundo onde se localizam numerosas comunidades humanas,
diferenciadas pelos gêneros de vida, em junção do meio físico. Daí resultam várias
unidades sociais, com atividades econômicas distintas.

• De modo geral, porém, a situação em toda a área amazônica é extremamente 
precária. 

• Os núcleos urbanos têm reduzida expressão demográfica. 
• As populações dispersam-se pelas margens dos rios, nos seringais, castanhais e 

fazendas de criar; sua densidade não vai além de 0,58 habitante por quilômetro 
quadrado.



• Dentro da perspectiva antropológica, Homo sapiens desenvolve um
tipo de comportamento que, além de determinantes biológicos,
demográficos, fisiológicos, e psicológicos, possui determinantes
sócio-culturais.

• Tais determinantes sócio-culturais nos remetem a dois conceitos
básicos nas ciências sociais: o conceito de sociedade e o conceito
de cultura.

• Sociedades são agrupamentos de indivíduos da mesma espécie
que possuem uma convivência organizada. As sociedades são
constituídas de vários grupamentos mais ou menos duráveis.

• Culturas são os modos específicos ou padrões que regem a
convivência e a sobrevivência social por um tempo mais ou menos
prolongado (VIERTLER, 2002, p. 12).
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A Era do Antropoceno...

O Antropoceno emoldurando o novo momento na história, sem
tempo para reagir e trazendo novas responsabilidades à ciência,
às pessoas, às instituições, aos governos...
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• Num sentido muito amplo, a relação entre população e recursos é o
ponto de partida dos estudos de população, como aliás, de todas as
ciências Interdisciplinares: anima a ecologia, a economia, a ciência
política, a antropologia, a história, a sociologia, a geografia, entre
outras...

A emergência do socioambiental 

• A problemática ambiental começou a ser percebida a partir da
década de 1960. É amplamente discutida, principalmente nos meios
acadêmicos, como relacionada ao modo de vida das sociedades
ocidentais, no que se refere à produção e consumo.

Portanto, aos problemas sociais e econômicos.
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