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Relação sociedade-natureza



• O paradigma de relação sociedade-natureza, que Kenneth Boulding,
denominada de economia de fronteira, significando com isso que o
crescimento econômico é visto como linear e infinito, e baseado na
contínua incorporação de terra e de recursos naturais, que são também
percebidos como infinitos (Becker, 2005).

• A problemática socioambiental postula uma mudança de
paradigma que tem como base de sustentação uma racionalidade
alternativa aos grandes conflitos da sociedade moderna.

• Esses conflitos são traduzidos e resumidos pela difícil relação entre
desenvolvimento econômico e conservação ambiental.



• O desenvolvimento deve relevar os valores, as crenças e diferentes
modos de vida, sobretudo de comunidades tradicionais,
configurando-se numa proposta paradigmática não só de cunho
científico como também de cunho cultural.

• Hoje, o imperativo é modificar esse padrão de desenvolvimento que
alcançou o auge nas décadas de 1960 a 1980.

• É imperativo o uso não predatório das fabulosas riquezas naturais que
a Amazônia contém e também do saber das suas populações
tradicionais que possuem um secular conhecimento acumulado para
lidar com o trópico úmido (Becker,2005).
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Modelo Tradicional da
Ocupação Humana

Converter Sistemas heterogêneos

Para Sistemas homogêneos



Amazônia:

Modelo agropecuário exportador
vs. 

Valorização da base de recursos naturais

Confronto entre dois modos de uso do território: 

Expansão da agricultura e da pecuária, grandes projetos
vs.

Preservação e Conservação dos ecossistemas amazônicos florestais



Desafios:

• Gerar emprego e renda sem destruir a floresta;

• Garantir territórios para as populações locais;

• Garantir a sustentabilidade.

Saída:

• Participação da sociedade na gestão territorial.



“O que Deus deixou não se acaba, mas fica 
escurraçado.”

Seu Raimundo, 53 anos

Comunidade de Sant’ana- Monte Alegre-Pará



Fonte : INPE2019



• A forma mais comum de interação entre o ser humano
e o mundo provém das sensações e percepções.

• As percepções revelam o modo como se vive e se
planeja o espaço, é resposta das diferentes interações
entre ser humano e meio ambiente.

• O conhecimento é produzido através das relações
sociais, experiências e práticas nas quais estão inseridos
seus diferentes atores.



Catadora de sarnambi- Camará -PA



O território comporta múltiplas dimensões: simbólica, jurídica e
Territorial e se refere ao espaço geográfico sobre o qual um grupo
encontra e estabelece suas condições de sobrevivência.

Para Tuan (1983), o espaço configura-se como porções de ambientes
terrestres passíveis de serem transformados em lugar mediante o
trabalho do homem em relação ao uso, ocupação e significação social.

Os espaços que vão sendo ocupados por um grupo social são
decodificados e recebem qualificadores e significados advindos de sua
cultura.



A relação de populações com o território, como um elemento
fundamental na cultura tradicional, pode ser definida:

“como uma porção da natureza e do espaço sobre o qual determinada
sociedade reivindica e garante a todos, ou a uma parte de seus
membros, direitos estáveis de acesso, controle ou uso da totalidade ou
parte dos recursos naturais existentes” (Diegues e Arruda, 2001, p 24).



Território pode ser compreendido como o espaço concreto em si (com
seus atributos naturais), que é apropriado (ou ocupado) por um grupo
social, que por sua vez alicerça raízes e uma identidade com este
espaço.

Lugar constitui a dimensão da existência que se manifesta através
"de um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas,
instituições–cooperação e conflito, são a base da vida em
comum”(Milton Santos,1997). Mas o lugar pode também ser trabalhado
na perspectiva de um mundo vivido...

Quem faz o território do Brasil?
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