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RESUMO 

As populações que habitam e se relacionam com os manguezais existentes no 

litoral amazônico, são a inspiração para elaboração deste artigo, onde foram 

referenciados pressupostos da Ecologia e da Antropologia. Em um movimento 

de se deixar ensinar por essas populações, compreender, para então inferir 

sobre o quanto essas populações são dinâmicas e enfrentam as mudanças e 

imposições dos processos de desenvolvimento pensados para Amazônia. 

Estudos realizados em campo, na comunidade de Mangueiras, Cidade de 

Salvaterra na ilha do Marajó ; cidade margeada pela Baia do Marajó e pelo Rio 

Paracauri, imersa em furos e igrapés ; norteiam os pensamentos sobre as 

relações com o mangue, suas resistências e resiliências.  Para tal, pretende-se 

um enfoque interdisciplinar, em áreas como: ecologia, antropologia, 

oceanografia e a economia ecológica. Entendemos as populações dos 

manguezais como populações haliêuticas, ou seja, possuem como referência a 

relação com as águas, as interações entre os ambientes aquáticos e terrestres. 

Para conduzir este percurso entre baias, mares, marés, rios e mangues volto-

me por vezes a uma Antropologia Ecológica, do Ambiente ou dos Materiais. 

Discussões sobre as políticas da natureza, a natureza humana e suas inter-

relações, dialogando-as a uma etnografia e as memorias de trabalhos de 

campo realizadas nos manguezais amazônicos durante a vida acadêmica nas 

ciências naturais e biológicas (2002 a 2012) e o campo antropológico realizado 

a partir de 2013. Este artigo faz crescer um pensamento a ser apresentado em 

formato de Tese ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia 

da Universidade Federal do Pará. 

 
 



 
 

Fazer crescer um pensamento: 
 
Nos caminhos percorridos para elaboração deste ensaio busco firmar os 

passos dados em pesquisas e vivências voltadas às relações das populações 

humanas e a vida relacionada aos manguezais amazônicos, suas formas de 

compreensão e dinâmicas, suas interações com e para a vida. Compreender 

como essas população resistem e usam as resiliências1 para fazer crescer 

esse ambiente tão dinâmico que proporciona um modo de vida singular do 

litoral amazônico, sombreado por florestas de manguezais que, a pesar da forte 

“modernização”2 da região, se mantem em expansão, exemplificando assim um 

processo de entropia negativa ou neguentropia, ou seja, se faz crescer.  

Como essas populações colaboram para um fazer crescer deste 

ambiente em seus modos de vida? Sinto a necessidade de entender as 

dinâmicas culturais, ora às relacionando com as mudanças ambientais, 

climáticas e da paisagem (resiliências) e as influências e confluências com os 

modos de vida amazônicos, tal como mudanças decorrentes de processos 

sociopolíticos, sendo estes de cunho estatal ou não (resistências) tornam-se o 

fio condutor da pesquisa.  

De forma simples relato porque escolhi o município de Salvaterra e a 

comunidade de Mangueiras, porque um programa de pós-graduação em 

Sociologia e Antropologia e por fim porque escolhi trabalhar com os povos e os 

mangues.  As dinâmicas de pensamentos entre os conceitos de resiliências e 

resistências permeiam este trabalho como uma tentativa de troca entre as 

disciplinas das ciências naturais e humanas, não de forma a tentar explicar o 

social pelo natural, ou vice-versa, considero estes conceitos como quase-

                                                
1 Resiliência e Resistência:  A resiliência faz menção à capacidade de um sistema de manter a 
relação entre seus componentes. Está relacionada com a quantidade de alternativas que o 
sistema possui (CABRAL, 2010). A resistência se torna a capacidade de superar a ameaça 
mortal, modifica os princípios da mudança, constrói texturas embrionárias, novas alternativas. 
(MORIN, 2012). Ambos conceitos são explanados mais adiante, fazendo-se crescer ao longo 
deste projeto de tese.  

2 A modernidade (...) Não é muito mais que uma ilusão, e muito menos que uma essência 
(LATOUR, 2013, p. 45).	



objetos3 ou coisas4, a serem compreendidos por um pensamento à luz da 

Antropologia, Ecologia e por uma vivência/etnografia com moradores de 

Salvaterra e Mangueiras. 

Essa vivência resultará em um trabalho etnográfico e trará uma 

perspectiva outra, um saber fazer com outras racionalidades, uma ontologia5 

diferenciada de um povo que jamais foi moderno, em um contexto 

contemporâneo onde povo algum alcançou a plena Constituição da 

modernidade, explicada por Latour (2013). Entender essa perspectiva, ou um 

perspectivismo6, seja ele ameríndio ou caboclo, ou até, por que não, um 

perspectivismo quilombola, ou dos povos dos mangues, das águas, haliêutico é 

o desafio deste trabalho. Outras perspectivas frente a um pensamento 

moderno que antes de alcançar seus objetivos falhou. Pois não interage de 

forma sensível com o entorno, o ambiente, a natureza, o diferente, o não-

modelável, a vida nas suas mais múltiplas e diversas formas.  

Portanto, para conduzir este percurso entre mares, marés, rios e 

mangues volto-me a estudos teóricos em Antropologia e Ecologia, por vezes 

uma Antropologia Ecológica outrora uma Antropologia do Ambiente, da 

Paisagem ou dos Materiais, tal como outros estudos entre populações 

humanas e o ambiente, discussões sobre as políticas da natureza7, a natureza 

humana8 e suas inter-relações9. Dialogando sempre com uma 

etnografia/vivência, com as memórias de trabalhos de campo realizadas nos 

                                                
3 Quase-objetos: (...) são ao mesmo tempo reais, discursivos e sociais. Pertencem à natureza, 
ao coletivo e ao discurso. (LATOUR, 2013, p.64) 
 
 
4 “A coisa tem o caráter não de uma entidade fechada para o exterior, que se situa no e contra 
o mundo, mas de um nó cujos fios constituintes, longe de estarem nele contidos, deixam 
rastros e são capturados por outros fios noutros nós. Numa palavra, as coisas vazam, sempre 
transbordando das superfícies que se formam temporariamente em torno delas” (INGOLD, 
2012, p. 29). 
 
5 Ontologia: O que postula o caráter das relações entre os séries humanos e não-humanos 
(VIVEIROS DE CASTRO, 2002).   
 
6 Perspectivimo: Uma concepção segundo a qual os seres se veem e veem outras 
subjetividades que circundam o universo. (VIVEIROS DE CASTRO, 2002). 
 
7 Políticas da Natureza, Bruno Latour (1999).  
 
8 O paradigma Perdido: a natureza humana, Edgar Morin (1973). 
 
9 Fundamentos de Ecologia, Eugine Odum (2004).	



manguezais amazônicos durante a vida acadêmica nas ciências naturais (2002 

a 2012) e o campo antropológico realizado a partir de 2013.  

Busco, ainda, observar, escutar, experimentar a cidade de Salvaterra e a 

comunidade de Mangueiras a ponto de deslocar meu olhar até um novo ponto 

de vista, um novo horizonte de compreensão que permanece em constante 

movimento de expansão, um movimento de se fazer crescer (Ingold, 2010).  

Mnhas formações iniciais foram em torno das ciências naturais10 e 

biológicas11, onde pude conhecer de forma particular os mangues do litoral 

amazônico, sua formação geomorfológica, físico-química, biológica e, em 

suma, suas ecologias. Contudo, a não relação destas ciências com as 

populações humanas que habitam os mangues sempre me causou 

inquietações, deixando lacunas que os estudos, em Antropologia vieram 

ocupar. Logo, este torna-se um estudo envolvendo múltiplas disciplinas das 

ciências naturais, biológicas e humanas.  

Nesta ensaio insisto em elaborar um diálogo entre Antropologia e 

Ecologia. Para tal, conto com o que Ana Godoy (2008) chama de maior e 

menor ecologias12, para então entender cosmologias, subjetivações, 

racionalidades, ou seja, um ethos local, onde temos a importância da 

ambientalidade, clima e paisagem como elemento da existência humana. 

Ana Godoy busca inventar uma ecologia, a menor das ecologias, sem 

ter a pretensão da verdade:   

 

 

                                                
10 Graduação em Oceanografia, Universidade Federal do Pará. Realizando trabalhos junto ao 
Grupo de Estudos Marinhos e Costeiros (GEMC) sobre orientação dos professores Maamar El-
Robrini, Suzane Rabelo e Marcelo Moreno, principalmente nas áreas de sedimentologia e 
hidrodinâmica no litoral amazônico.  

11 Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca, Universidade 
Federal do Pará. Com a dissertação sendo realizada junto à comunidade de Lauro Sodré, 
Curuçá, Pará – que possui como singularidade o cultivo e extrativismo de ostras nativas dos 
manguezais amazônicos (DIAZ, 2013), nos estudos em Ecologia, já sobre orientação da 
professora Voyner Ravena-Cañete, iniciei o contato com a ecologia humana e a antropologia.   

12 Menor no sentido de Deleuze e Guatarri, “o que está aquém ou além do fato que exprime a 
constante definidora do maior” Possui a necessidade de não formar um padrão majoritário 
(GODOY, 2008, p. 61).	



“pois o mundo é também multiplicidade sem medida, fundamento ou 
finalidade, em constante mutação, desprovido de unidade, de 
identidade e permanência, marcado pela descontinuidade e pela 
ausência do sentido, um mundo que conhece a transformação e o 
devir.” p. 55 

 

Reconhecer a transformação, a descontinuidade no mundo desprovido 

de permanência, de unidade, traz importantes reflexões sobre as formas com 

que resistem e usam da resiliência as populações que se relacionam com 

manguezais, ambiente de muita troca de energia e de mudanças constantes, 

ciclos inconstantes, uma instabilidade aguda e uma estabilidade crônica. 

Ambiente que tal qual parte das populações que pude conviver sofrem 

impactos sejam por causas naturais, ou por decisões políticas, no entanto, 

ambos se mantem vivos, manguezais e seus povos. 

Tem-se na antropologia, ou em alguns antropólogos, um cuidado para 

lidar com o tema natureza/cultura que tende a abandonar um ponto de vista 

etnocêntrico, que via a natureza exclusivamente do ponto de vista objetivo, que 

a torna objeto único das ciências naturais, corroborando assim em um esforço 

na dissolução do dualismo natureza/cultura explicitamente proposto por Tim 

Ingold (2000), Edgar Morin (1973), Alfredo Peña-Vega (2003) e outros.  

Como orientam Foladori e Taks (2004) a antropologia nos leva a 

questões de como as transformações antrópicas, que sociedades diferentes 

produzem em seus ambientes, com objetivos de desmistificar o mito de que a 

as sociedades pré-industriais viviam em plena harmonia com a natureza, sendo 

assim a tecnologia moderna a culpada pela crise ecológica e a ciência, também 

dita moderna, possuindo o papel de salvadora desta mesma crise. Nesse 

sentido os autores apontam: 
 
Em todo caso, se alguma conclusão geral pode ser tirada, é a de que 
a natureza não pode ser considerada como algo externo, a que a 
sociedade humana se adapta, mas sim em um entorno de 
coevolução, no qual cada atividade humana implica a emergência de 
dinâmicas próprias e independentes na natureza externa, ao mesmo 
tempo que, em um efeito bumerangue, produz impactos na natureza 
social e na biologia das populações humanas (Foladori e Taks, 2004). 

 

 Para fugir a esse pensamento, o qual busca na ciência e tecnologia, no 

dualismo natureza e cultura, os mecanismos nos quais vamos superar a 

chamada crise ambiental oriunda das ditas revoluções sejam elas cientificas ou 



políticas13, busco no entendimento das pessoas com quem divido e aprendo 

durante as vivências em campo, uma racionalidade outra. Um povo com 

ciências que transcendem o pensamento moderno, interage com a política e a 

economia a partir de outras perspectivas, outras compreensões e formas de 

agir. 

Portanto, aqui não pretendo utilizar de conceitos e pensamentos como 

“curativo para um pensamento enfermo, por meio de uma simples transposição 

sem que se de um abalo ou uma transformação” (GODOY, 2008, p. 59). Mas 

busco pensar numa perspectiva da menor das ecologias direciona para uma 

potência do devir que é minoritária, pensa “o indivíduo como multiplicidade 

prestes a tornar-se outro” (GODOY, 2008. p. 60). Para a autora, a menor das 

ecologias: 

 
“(...) insinua-se em práticas que não são necessariamente 
reconhecidas como ecológicas, fazendo com que as noções criadas 
pela ecologia maior se tornem temas, pequenas peças que, em vez 
de significar – longe disso -, funcionam, como numa máquina: o que 
se faz é desmonta-los para extrair outras e novas tonalidades - fazê-
los variar -, (...) P. 60 

 

Buscar novas tonalidades e perspectivas, transformadas pelos abalos, 

até tornar-se outra, me tornar outro. Desmontar a máquina sem nunca 

esquecer do “Ser”. Nesse sentido, Bruno Latour se questiona “Quem esqueceu 

o Ser?” (p. 65), fazendo referência a filosofia de Heidegger, “Ser e Tempo”, 

duas questões intimamente ligadas a constituição da modernidade, mas Latour 

(2013) nos responde: 
Ninguém, nunca, pois caso contrário a natureza seria realmente “vista 
como estoque”. Olhem em volta: os objetos científicos circulam 
simultaneamente enquanto sujeitos, objetos e discurso. As redes 
estão preenchidas pelo ser. E as máquinas estão carregadas de 
sujeitos e coletivos. Como é o ente poderia perder sua continuidade, 
sua diferença, sua incompletude, sua marca? Ninguém jamais teve tal 
poder, senão precisaríamos imaginar que fomos verdadeiramente 
modernos (p. 65). 

 

As mudanças, descontinuidades e incompletudes são inspirações para 

esse trabalho, em suma os movimentos. Para realizar tal pesquisa escolho 

para um estudo etnográfico o município de Salvaterra, localizado no 

                                                
13 Ver revolução. Pag 53, “Jamais fomos modernos.” Bruno Latour, 2013. 



arquipélago do Marajó, região nordeste do estado do Pará. O pensamento, 

“porque escolher Salvaterra?”, o que motiva, o que interessa a mais que as 

demais regiões do litoral amazônico, também visitadas e vivenciadas ao logo 

da vida, no que se distingue dos demais espaços habitados por populações 

amazônicas envoltas e relacionadas com os manguezais repousa justamente 

nos movimentos, trocas, mudanças e fluxos que ocorrem na ilha do Marajó na 

cidade de Salvaterra, sua ecologia dinâmica que exige de seu povo resistir e 

ser resiliente frente as mudanças sociais, ambientais, culturais e políticas.  

Um mangue e um povo, um entendimento insular, marajoara, de um 

Marajó de mares. A localização de Salvaterra, no arquipélago do Marajó, sua 

dinâmica ambiental particular, ora mais influenciada pelo salgado do mar, ora 

pelo adocicado do rio. Uma baía salobre formada pela confluência dos maiores 

rios amazônicos, que disputam com as marés do atlântico o espaço das águas, 

se misturam em um grande estuário, que por si possibilita a formação de uma 

grande floresta de manguezais rica em vida. Uma floresta que resiste imersa e 

emersa, tempos de mar e tempos de rio, navega em ilhas nas marés. 

Resiliente suporta sol e sal, resistente suporta as ondas do atlântico e as águas 

do amazonas.  

A seguir uma foto da região do lago em Salvaterra. Este lago é de suma 

importância para a ecologia local, se mantem perene durante todo o ano, e 

margeia a mata do bacurizal. O Mapa a seguir mostra a localização do 

município de Salvaterra, e circunscrito a localização da comunidade de 

Mangueiras: 
 

Foto 01: Por trás da praia grande, lago de Salvaterra e mata do bacurizal. 



 
Fonte: Acervo pessoal (Analógica) 

 
Mapa 01: Localização geral.  

 
Fonte: Adaptado de ACEVEDO-MARIN, 1999.  

 



A cidade de Salvaterra é a cidade natal de Bira Marajó, mestre de 

capoeira e presidente da Associação Cultural Cutimboia, grupo e associação 

da qual faço parte. Os trabalhos com a capoeira há muito me surpreenderam 

em admiração e resistência, principalmente os trabalhos nas comunidades 

remanescentes de quilombo. Conhecer Salvaterra acompanhando o Mestre 

Bira, é de fato uma experiência singular, que difere dos outros moradores, Bira, 

por sua atividade como mestre de capoeira, tem uma vivencia diferenciada e 

ao mesmo tempo comum aos moradores de Salvaterra, diferente pois conhece 

muitos países na Europa, África, Ásia. E similar pois a farinha, o açaí, o bacuri, 

o tucumã, o coró14, compõe o cotidiano e desejo deste mestre de capoeira e o 

fazem o que é. A foto mostra o local onde convivi com Mestre Bira e sua família 

em Salvaterra: 
Foto 02: Barraca ao lado da casa do Mestre Bira. 

 
Foto 03:Meste Bira, as margens do rio Mangueiras.  

                                                
14	Bira	é	um	Papa-Coró:	expressão	utilizada	para	designar	quem	nasce	em	Salvaterra,	o	Coró	é	um	peixe	
típico	da	região.		



 
Fonte: Acervo Pessoal.  

 

Um encanto por Salvaterra, me fez ir mais adentro e conhecer 

Mangueiras, um quilombo, comunidade ligada à Salvaterra por rio e por uma 

estrada de piçarra construída a aproximadamente dez anos, antes disso era só 

por rio ou bicicleta. A comunidade quilombola de Mangueiras resiste em seus 

modos de vida em meio a políticas públicas destinadas aos remanescentes de 

quilombos e a interação com a prefeitura, com poucos comércios e muito saber 

sobre a natureza, plantas e animais15. Saberes voltados à pesca, à questão 

religiosa e à ecologia estão intrínsecos, diluídos e misturados nas falas e nos 

corpos do povo de Mangueiras.  

Portanto, tomo como pergunta norteadora deste projeto a 

problematização sobre os processos de resistência e resiliência articulados 

entre uma perspectiva do mangue como ambiente, ao passo que este resulta 

de uma experiência social vivida. Assim, o mangue e o povo de Mangueiras 

são protagonistas de um processo de resistência e resiliência que pretendo 

compreender.  

Assim, e por isso, por essa problematização central,  pretendo  

experimentar Salvaterra de uma nova maneira. Com as primeiras observações 

de campo, pode-se trazer, com cuidados, essa realidade para comunidade de 
                                                
15 A utilização da expressão: “plantas e animais” se faz em detrimento da utilização dos termos 
“fauna e flora”, pois desta forma se aproxima mais das expressões nativas.  



Mangueiras, com o adendo da identificação de quilombolas, neste trabalho 

vamos considerar a ecologia, ou o conhecimento ecológico, quanto forma de 

poder. Visto que os conhecimentos que envolvem a natureza empoderam, 

dando autonomia as populações locais, sobre saberes com plantas e animais, 

dos tempos de plantar e colher, de atrair e de afastar, com receitas e 

conhecimentos passados pelos mais velhos. 

 

    Articulações Ecológicas: 
 

Para Odum (2004), a ecologia se preocupa com os níveis do sistema a 

partir do nível do organismo. Desta forma, a ecologia entende o termo 

população como grupo de indivíduos de qualquer tipo de organismos e, de 

forma similar, o termo comunidade entende-se por todas as populações que 

ocupam determinada área. Assim, a comunidade e o ambiente inerte 

conjugados funcionam como sistema ecológico ou ecossistema. É importante 

notar que não existem linhas concisas nem quebras entre o organismo e a 

população, onde o organismo individual não se mantém vivo durante muito 

tempo se sua população, como a comunidade, não pode sobreviver sem a 

circulação de materiais e corrente de energia do ecossistema (ODUM, 2004; 

RICKLEFES, 2010). 

A Ecologia Humana, de acordo com Leff (2000), pode ser compreendida 

com enfoque interdisciplinar, incorporando conhecimentos de diversas áreas 

como: ecologia, antropologia, tecnologia e mesmo a economia ecológica. 

Nesse sentido, a abordagem de Leff (2011) e Cavalcanti (2004, 2012) 

demonstra a importância da valorização das condições ecológicas para o 

desenvolvimento, considerando a “capacidade de carga” sobre os 

ecossistemas e salientam, ainda, como as identidades culturais e os valores da 

natureza não podem ser contabilizados ou regulados pelo sistema econômico. 

Logo, o estudo das práticas produtivas das culturas pré-capitalistas 

aparece como um recurso na construção de padrões tecnológicos mais 

adequados para o aproveitamento do potencial produtivo dos ecossistemas 

(POSEY, 1997, BALÉE, 1998). Em muitos casos, estas práticas dependem de 

processos simbólicos e de significação cultural que estabelecem as formas nas 



quais as práticas produtivas estão articuladas com as cosmovisões, os mitos e 

as crenças religiosas de cada comunidade. Estas relações determinam as 

formas técnicas, os ritmos, a intensidade de transformação da natureza, seus 

padrões de consumo e o acesso socialmente sancionado a seus recursos. 

Neste processo, os conhecimentos tradicionais dos povos geram práticas de 

manejo sustentável de recursos, através de certos estilos culturais de 

organização produtiva (CHERNELA, 1997; LEFF, 2009, 2011). 

O olhar da Ecologia também precisa recorrer às Ciências Humanas para 

analisar as interações entre o mundo humano e a biosfera. No entanto, a 

incorporação das questões humanas nas preocupações da Ecologia é tratada, 

pelo menos até o momento, apenas como uma intenção, pois, percebe-se que 

os trabalhos publicados e as linhas de pesquisa raramente se voltam para as 

questões do ser humano e da sociedade, salvo em áreas como a Ecologia 

Humana. Nesse sentido, ampliar a abordagem é fundamental no processo de 

consolidação da Ecologia Humana. 

Ainda no sentido de nortear os resultados deste artigo faz se referência 

aqui ao artigo publicado por Clovis Cavalcanti (2012): “Sustentabilidade: Mantra 

ou escolha moral. Uma abordagem ecológico-econômica.”, que pondera, só 

pode haver um desenvolvimento, o que seja sustentável, se não ele irá acabar, 

não desenvolver. Clovis Cavalcanti (1994; 2005) em seus trabalhos vem 

enfatizando uma incorporação da economia como um subsistema do 

ecossistema global.  

Diversos autores (BEGOSSI, 2004; CAVALCANTI, 2012; CHERENELA, 

1997; DIEGUES, 2002; FURTADO, 2006; LEFF, 2011), remetem aos grupos 

indígenas, camponeses, pescadores e/ou trabalhadores do mar16, para 

exemplificar como suas racionalidades17 se desenvolveram juntamente com a 

natureza. Tomando como base o que Enrique Leff propõe como uma 

racionalidade ambiental: 

A racionalidade ambiental não é uma ordem determinada por uma 
estrutura (econômica) ou uma lógica (de mercado, do valor, da 
organização vital, do sistema ecológico, mas a resultante de um 
conjunto de formas de pensamento, de princípios éticos, de 

                                                
16Definição utilizada em Diegues (1983), em “Pescadores, Camponeses e Trabalhadores do 
mar”. 
17Racionalidade segundo Leff (2012) pode abordar o sistema de regras de pensamentos e 
comportamento dos atores sociais, permitindo um sentido de organização social.	



processos de significação e de práticas e de ações sociais, que 
limitam ou desencadeiam a aplicação ou a manifestação de uma lei 
(da economia, da entropia, da ecologia) numa oposição e conjunção 
de interesses sociais que orientam a reorganização social, através da 
intervenção do Estado e da sociedade civil, para a sustentabilidade. 
(LEFF, 2012, p. 44). 

 

Estes autores, Clovis Cavalcanti e Enrique Leff, concordam que é 

preciso dar mais atenção às culturas que ainda preservam seus saberes sobre 

a natureza, a utilizam de forma racional, aproveitando seus benefícios e 

mantendo sua biodiversidade, ainda que possuam opiniões diferentes quanto 

às formas com que se dará uma mudança. 

 

Resiliência e Resistências frente a processos de 
desenvolvimento. 

 
O projeto de desenvolvimento pensado para Amazônia, incentivado por 

Estado e Empresas, segue priorizando um crescimento econômico, objetivando 

um aumento da exploração dos recursos naturais. Como fronteiras para tal 

crescimento econômico, governos e empresas, se deparam com as populações 

tradicionais, indígenas e quilombolas, ademais de unidades de conservação, 

tais empreendedores veem estes como seus principais problemas de expansão 

de capital na região.  

Ao iniciar os estudos sobre as populações que habitam os manguezais, 

teve-se por objetivo compreender de que forma estas pessoas se organizavam 

no manejo das ostras que são abundantes e tradicionalmente utilizadas na vila 

de Lauro Sodré, Curuçá. Questões sobre a utilização dos recursos comuns, os 

conflitos por recursos no planeta, já observados em nossa região, tão rica em 

recursos, há algum tempo, eram o foco e a ecologia a ferramenta de 

compreensão.  

Já neste momento a necessidade de compreender a cultura, e o que é 

cultura, pairam nos pensamentos, as relações diferenciadas de tempo, 

medidas, as mudanças de significados entre diversas expressões. A ecologia 

pode dar a possibilidade de um olhar sistêmico, ecossistêmico.  Já com base, 

nos estudos do antropólogo Clifford Geertz, lança-se nesta pesquisa, a 



possibilidade de outro olhar, uma nova perspectiva, se entrelaçando e 

conversando com a ecologia. Uma perspectiva de se deixar ensinar pelo outro: 

Como expressa Teresa Caldeira (1988):  
O antropólogo contemporâneo tende a rejeitar as descrições 
holísticas, se interroga sobre os limites da sua capacidade de 
conhecer o outro, procura expor no texto as suas dúvidas, e o 
caminho que o levou à interpretação, sempre parcial. (CALDEIRA, 
1988, p. 133) 
 

 
Já Geertz (2008), ao iniciar a falar de cultura diz que segue (..) 
 

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado 
a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como 
sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 
experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, 
à procura do significado. (GEERTZ, 2008, p. 4) 
 
A cultura é pública porque o significado o é. (GEERTZ, 2008, p. 9) 
 

Neste sentido faz-se importante a abordagem de Mark Hariss (2006), 

sobre “uma maneira amazônica de estar no tempo”, considerando uma 

constante renovação do passado no presente como estratégia que lhe conferiu 

sucesso reprodutivo e que foi crítica para adaptação a condições instáveis de 

cenários socioambientais, possuindo como maior característica as 

comunidades amazônicas para este autor a Flexibilidade e Resiliência. 

A Alta resiliência das populações amazônicas, que seria, a capacidade 

dessas populações a reestabelecerem sua funcionalidade após sofre algum 

stress, ou mudança é um dos principais fatores para que estas estejam 

interagindo com a manguezal de forma com que este ecossistema ainda esteja 

bem conservado, este é um ambiente bastante dinâmico, tanto em modos 

socias quanto naturais, vistos em processo de se fazer crescer. 

Quando tratamos de populações humanas, não só fatores ecológicos 

influenciam nos modos de vida e organização social, neste sentido de uma 

abordagem política, Bruno Latour (2004), em “Políticas da natureza” argumenta 

que desde a criação do termo política este está definido por sua relação com a 

natureza. Dessa forma, tem-se apenas a opção de se fazer uma ecologia que 

seja política, distinguindo as questões da natureza e as questões políticas, ou 

tratando-as como uma só questão que se propõe a todos os coletivos. 

O resistir do modo de vida amazônico, com suas particularidades de 

tempo e espaço, frente a um crescimento econômico desenfreado, que busco 



inserir a todos. É um grande aprendizado de resistência e relação com a 

natureza. O se deixar ensinar por essas populações, suas práticas e saberes, 

faz com que entendamos as origens plurais dessa sociedade, e buscamos fugir 

de pensamentos moniliticos, cartesianos e lineares, afim de buscar na 

pluralidade o conhecimento para empreender novos caminhos em busca de 

uma felicidade coletiva dessas populações.  

É possível observar similaridades nestas comunidades para além do 

ambiente no qual elas vivem, nos recursos que utilizam, nos discursos que 

apresentam, um discurso onde se observa uma racionalidade ecológica, uma 

organização social forte, laços de parentesco bem constituídos, e as 

dificuldades de lidar com iniciativas do Estado e iniciativa privada. O projeto de 

desenvolvimento previsto para Amazônia é impositivo e esmagador. 

Resistir em seus modos vida é principal forma de resistência dessas 

populações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS 

BALEÉ, W. Adavanced in HIstorical Ecology. Edited by Wiliian Baleé, 429 
pages, New York: Columbia University Press, 1998. 

BEGOSSI, A. Ecologia Humana: um enfoque das relações homem-
ambiente. INTERCIENCIA 18(1): 121-132. 1993. URL: 
http://www.interciencia.org.ve. Acesso em Agosto de 2012 

______. Fishing spots and sea tenure: incipient forms of local 
management in Atlantic Forest coastal commuties. Human Ecology, v. 23, 
n. 3, p. 387-406, 1995. 

______. Ecologia de Pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia. – São 
Paulo: NUPAUB-USP/HUCITEC/FAPESP/NEPAM-UNICAMP, 2004. 322 p. 

CAVALCANTI, C. (Org.). DESENVOLVIMENTO E NATUREZA: Estudos para 
uma sociedade sustentável. INPSO/FUNDAJ, Instituto de Pesquisas Sociais, 
Fundação Joaquim Nabuco, Ministério de Educação, Governo Federal, Recife, 
Brasil. Outubro de 1994. 

______. Uma tentativa de caracterização da economia ecológica. Ambient. 
soc., Jun 2004, vol.7, no.1, p.149-156. ISSN 1414-753X 

______. A Questão Ambiental: Uma Possível Interpretação à Luz Da 
Economia Ecológica. Cadernos de Estudos Sociais – Recife, vol. 2, nº 01-02 
p. 043-056. Jan/dez. 2005. 

______. Sustentabilidade: mantra ou escolha moral? Uma abordagem 
ecológico-econômica. Estudos Avançados,  VOL.26 NO.74 São Paulo  2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142012000100004.  

CHERNELA, J. M. Pesca e hierarquização tribal no alto Uapés. In RIBEIRO, 
D. et Al. Suma etnológica brasileira. Belém/PA: Editora da Universitária da 
UFPA, 1997. 

DIEGUES, Antonio Carlos Sant’ana. Povos e Mares: Leituras em sócio-
antropologia marítima. – São Paulo:  NUPAUB-USP, 1995. 256p.  

______. A Sócio-Antropologia das Comunidades de Pescadores Marítimos 
do Brasil. Etnográfica, Vol. III (2), 1999, pp. 361-375. 

______. (Org.). Povos e Águas: Inventário de águas úmidas brasileiras.  – 
2ª Edição. 1. Ed. São Paulo: NUPAUB, 2002. 597 p. 

______. Para uma aqüicultura sustentável no Brasil, Banco Mundial / FAO, 
artigos n.º3 - São Paulo:  NUPAUB-USP, 2006. 



FERNANDES, Marcus E. B., Os Manguezais da Costa Norte Brasileira Vol II 
/ Organizado por Marcus E. B. Fernandes. Maranhão: Fundação Rio Bacanga, 
2003 165p.: il. 

FURTADO, Lourdes. Origens Pluriétnicas do cotidiano da pesca na 
Amazônia: contribuições para projeto de estudo pluridisciplinar. - Bol. 
Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciênc. hum. vol.1 no.2 Belém May/Aug. 2006. 

GODOY, Ana. A Menor das Ecologias. Ana Godoy. – São Paulo: Editora da 
USP, 2008. 336 p. 

HOEBEL, E. Adamson e FROST, Everett L. Antropologia Cultural e Social. - 
São Paulo: Cultrix, 1981. 
 
INGOLG, TIM. Sobre a distinção entre Evolução e História. Antropolítica, 
Niterói: n. 20, p. 17 – 36, 1. Sem. 2006. 

______, Tim. Trazendo as coisas de volta a vida : emaranhados criativos 
num mundo de materiais. Horizontes antropológicos, Porto Alegre, ano 18, n. 
37, p. 25-44, jan./jun. 2012 

LATOUR, Bruno. Políticas da natureza: como fazer ciência na democracia. 
Bruno Latour; tradução Carlos Aurélio Mota de Souza. -- Bauru, SP: EDUSe, 
2004. 412 p.; 21 em. -- (Coleção Ciências Sociais). 

______, Bruno. Jamais fomos modernos: Ensaio de antropologia 
simétrica. Bruno Latour; tradução: Carlos Irineu da Costa. – São Paulo: Editora 
34, 2013 (3ª Edição). 152 p. (Coleção TRANS) 

LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: racionalidade ambiental, 
democracia participativa e desenvolvimento sustentável. Trad. Jorge Esteves 
da Silva. Blumenau: FURB, 2000. 

LEFF, E. “Pensar a complexidade ambiental”. In: LEFF, E. (Org.). A 
Complexidade ambiental. São Paulo: Cortez, 2003. 

LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura. A territorialização da 
racionalidade ambiental Petrópolis, Brasil. Editora Vozes. 2009.   

______. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, 
poder / Enrrique Leff ; tradução de Lúcia Mathilde Endlich Orth. 8 ed. – 
Petrópolis, RJ : Vozes, 2011. 

______. Aventuras da epistemologia ambiental: da articulação das 
ciências ao dialogo de saberes / Enrique Leff ; tradução de Silvana Cobucci 
Leite. – São Paulo : Cortez, 2012. 

LIMA, D. & POZOBON J. Amazônia Socioambiental. Sustentabilidade 
ecológica e diversidade social. Estudos Avançados 19 (54) P. 45 - 76, 2005. 



MENDES, A. C. Geomorfologia e Sedimentologia. In FERNANDES, Marcus 
E. B., Os Manguezais da Costa Norte Brasileira Vol II / Organizado por Marcus 
E. B. Fernandes. Maranhão: Fundação Rio Bacanga, 2003 165p.: il. 

MILLER, Francisca de Souza. Pescadores e coletoras de Pataté/Camocim: 
aspectos da adaptação humana aos manguezais do Rio Grande do Norte / 
Francisca de Souza Miller. – Natal, RN : EDUFRN, 2012. 205p. 

ODUM, E. P. 2004. Fundamentos de Ecologia. 7º. ed. Ed. Fundação 
Calouste  Gulbenkian, Lisboa. 

POSEY, D. Etnobiologia: Teoria e prática. In RIBEIRO, D. et AL. Suma 
etnológica brasileira. Belém/PA: Editora da UFPA, 1997. 

RICKLEFS, R.E. 2010. A Economia da Natureza. 6ª ed. Editora Guanabara 
Koogan, Rio de Janeiro.  


