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INTRODUÇÃO 

Este trabalho busca estabelecer críticas às formas pelas quais têm sido desenvolvidos os estudos, as práticas 

políticas e as ações da sociedade civil e da sociedade política para a defesa do meio ambiente e da Amazônia. Pode 

parecer, em princípio, uma grande desilusão e uma grande afronta. Desilusão por não acreditar na forma como se 

estabeleceu a defesa do meio ambiente e da Amazônia. Afronta exatamente por criticar o supostamente incriticável, 

pois na disputa pela significação de “Amazônia”, acabou-se por gerar um falso valor universal, que destina ao 

purgatório todos aqueles que não se posicionam favoravelmente à defesa da Floresta. Para este fim, vamos enfocar uma 

abordagem sobre a gestão pesqueira na Amazônia. 

Este trabalho não é uma proposição para o desmatamento e para a destruição da floresta, mas é a busca de 

estabelecer críticas de fundo teórico acerca da construção dessa significação, que, por sua vez, não se aparta da 

construção política de uma dada visão de mundo. 

 

A GESTÃO PESQUEIRA ENQUANTO EXEMPLO DE SUSTENTABILIDADE 

Em um dos muitos artigos sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia, escolhemos um sobre manejo 

comunitário e pesca na Amazônia e observamos as graves preocupações dos autores com relação às ações a serem 

adotadas para uma pesca sustentável na Amazônia.1 Em suas conclusões os autores salientam a necessidade de revisão 

completa da legislação pesqueira, do papel crucial da ciência e investimento do Estado em capacitação de 

lideranças rurais. Essas três recomendações, sem as quais o modelo comunitário perderia espaço para o modelo 

tecnocrático, implicam numa participação efetiva do Estado. 

Esse estado de coisas se deve a mudanças recentes que reconfiguraram esse espaço. Numa análise histórica sobre 

as alterações nas características da pesca na Amazônia2, foram apontados os seguintes fatores como os responsáveis 

pelas mudanças ocorridas: o colapso da agricultura de várzea; a expansão da pecuária de várzea; a intensificação da 

pescaria comercial. Se anteriormente, o ribeirinho vivia comercialmente da juta e pescava para subsistência, agora vive 

da pescaria comercialmente e para sua subsistência. A agricultura, comercialmente falando, não se compara aos ganhos 

que se obtêm na pescaria.  

A grande dificuldade que se apresenta aos ribeirinhos, diz respeito à concorrência da pesca comercial e à pressão 

dos mercados (locais ou não). A impossibilidade de concorrer com barcos maiores e melhor equipados para a pesca 

permite à pesca comercial uma maior capacidade de captura. Entretanto, as conseqüências para o ribeirinho são 

desastrosas em duas vias. Em primeiro lugar, limita a sua capacidade de ganhos no mercado de peixe, dada a 

desigualdade da concorrência. Em segundo lugar, a estratégia de captura de peixes dos barcos maiores não leva em 

conta o ciclo da reprodução, fazendo com que nos anos posteriores haja uma diminuição da quantidade de peixes. 

Nesse contexto há três tipos diferentes de estratégia envolvidos nesta disputa: a) pesca de subsistência; b) pesca 

comercial itinerante e; c) pesca comercial sedentária. Das três estratégias a primeira é a mais deficiente, em termos de 

quantidade de trabalho empreendido e em termos de capacidade de comercialização, já que a perca comercial sedentária 

pode dispor de pescadores em tempo integral e a itinerante pode mover-se entre diversos lagos.  

1 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

Portanto, estamos situando as forças em disputa em patamares distintos no que diz respeito ao mercado (local ou 

não), aos ganhos de capital, aos novos investimentos, etc. São forças desiguais, que atuarão no Estado de forma 

diferenciada e com interesses diferenciados, no que diz respeito à legislação e outros mecanismos que visem a 

regulação da pesca. Se levarmos em conta outros atores sociais, omitidos até então, o quadro se alteraria. O crescimento 

da pecuária, seja em larga ou pequena escala, tem modificado o padrão de ocupação das áreas de várzea e ocupação 

lacustre. Todavia, esse elemento, apesar de importante para a configuração das forças em disputa, não será tratado aqui. 

Um outro aspecto, que se relaciona e perpassa as questões anteriores, diz respeito às relações de produção. 

Existem algumas experiências de gestão comunitária de recursos em vários setores de produção, não apenas na pesca. 

Em um artigo acerca do assunto3, observamos uma valiosa comparação de duas áreas pesqueiras: Marajó e São Miguel. 

O estudo demonstra inequivocamente a maior eficiência do Modelo de São Miguel. Segundo o paradigma do 

desenvolvimento sustentável, este modelo seria socialmente justo (porque daria para a comunidade da Ilha de S. Miguel 

um padrão de vida melhor), economicamente viável (pois garantiria por longo tempo a possibilidade sucesso 

econômico) e ambientalmente responsável (pois não acabaria com as espécies do lago, pois há respeito ao processo 

reprodutivo). Sem sombra de dúvidas, esse modelo é melhor que o de Marajó no que diz respeito ao ambiente, à 

distribuição de renda e economicamente responsável, no que diz respeito aos fatores anteriores. 

 

CONTRADIÇÕES ENTRE O PONTUAL E O SISTÊMICO 

Ao utilizarmos a construção teórica gramsciana como esteio de nossa reflexão sobre as dificuldades para a 

gestão pesqueira na Amazônia, a reflexão sobre Estado se torna imprescindível para compreender os problemas que se 

anunciam. Para Gramsci, apesar de o Estado não ser encarado como um mero comitê administrativo, a noção de classe 

não desaparece, mas torna-se visível no embate político. Para que compreendamos a hegemonia-ditadura de um grupo 

sobre o restante da sociedade, é necessário que percebamos o papel deste grupo dentro do processo social. O papel 

exercido no processo produtivo é fundamental para entender como se dá a sua direção-dominação e suas atitudes 

(políticas, culturais e econômicas). A partir da identificação do grupo hegemônico e dos contra-hegemônicos podemos 

estabelecer como o primeiro articulará suas políticas para a manutenção de sua hegemonia e cuidará da gestão dos 

assuntos do Estado. A utilização dos textos gramscianos implica em considerar, sobretudo, o Estado de forma relacional 

e não como um todo monolítico sem disputas internas, sem frações de classe em luta.  

O Estado assume então, para além de um monopólio da coerção física legítima, uma face que extrapola a 

clausura da institucionalidade. Ao considerá-lo de forma ampliada — sociedade civil e sociedade política, com 

diferentes grupos na disputa pela fala hegemônica —, torna-se central identificar as relações de hegemonia (com os 

grupos aliados) e de ditadura ou dominação (com grupos antagônicos) que constituem o Estado. Por isso, a utilização 

deste conceito só se completa e se compreende, ao relacioná-lo com os de Sociedade Civil e de Hegemonia. Implica 

também em compreendê-lo historicamente, ou seja, a gestão do aparelho do Estado não pode ser vista como técnica, 

posto que é resultado de uma correlação de forças políticas (conjuntural). Gestão do Estado implica, então, em tomar 

partido e tentar transformar interesses particulares em vontades coletivas, em futuros coletivos, em planejamentos 

coletivos e em ações cujo interesse último seja apresentado como geral. É exatamente aqui que reside o problema da 

defesa da Amazônia e das proposições para o desenvolvimento sustentável, como o exemplo acima descrito. 

As soluções apontadas inicialmente, carecem de uma definição das correlações de força entre os principais atores 

(peixeiros, frigoríficos, geleiros e pescadores) no seio do Estado. Uma mudança de legislação, pura e simplesmente em 

defesa da sustentabilidade, significaria acreditar que ela aconteceria sem disputas. A idéia de sustentabilidade ainda não 

alcançou o status de prática política hegemônica. Se retomarmos os exemplos de S. Miguel e Marajó poderemos fazer 

algumas perguntas. O primeiro aspecto a ser levantado é o por que de não haver manejo em Marajó? Se o modelo é tão 
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bom, por que não foi implantado com maior regularidade em outras áreas? Poderíamos supor que existem interesses 

radicados em Marajó bastante distintos do que em S. Miguel, como por exemplo, a pecuária, que acaba por impulsionar 

a população ribeirinha para uma constante necessidade de utilizar o peixe como subsistência e principal atividade 

econômica. 

O segundo aspecto a ser citado diz respeito a uma possível comparação, em termos de importância econômica, 

entre as duas regiões. Seguramente, o gado da ilha do Marajó tem um peso muito maior no PIB da região do que a 

economia varzeira da ilha de S. Miguel. Não quero retirar os méritos da experiência deste modelo de desenvolvimento 

sustentável. O problema que aqui se coloca não é quanto à qualidade e sustentabilidade, mas, sim, a disputas no campo 

político entre duas forças com peso e interesses distintos. Vejamos alguns problemas que não são levados em conta. 

A questão do local vs regional 

Experiências pontuais em pequenas localidades são importantes enquanto força de demonstração. Ou seja, essa 

forma de se organizar a produção aponta para uma outra possibilidade de se explorar recursos renováveis e não-

renováveis de forma manejada. Entretanto, se transpuser sua escala espacial (pensemos na implantação desse modelo 

para toda a Amazônia), encontrará múltiplos interesses econômicos alicerçados em outros métodos de exploração 

desses recursos ou de utilização da área. 

A questão da Legislação e do Estado 

Para uma larga utilização do modelo de manejo comunitário seria necessário alterar substancialmente a 

legislação referente às águas. O fechamento de lagos e a proibição da pesca em determinadas áreas implicariam em uma 

ação política no interior do Estado (em sentido restrito). Todavia, se considerarmos o Estado a partir da construção 

gramsciana, que aqui utilizo, os interesses mais diversos, extrapolando a própria Amazônia, estariam colocados sob 

xeque, ocasionando manifestações diversas na defesa de suas visões de mundo e na tentativa de transformar essa 

verdade particular em vontade geral. 

A questão dos grupos em disputa 

Se precisamos extrapolar a área da experiência e alterar a legislação, podemos supor que diversos produtores 

radicados na região entrarão em defesa de seus interesses. Se uma das principais responsáveis pelo modelo tecnocrático 

da ilha de Marajó é a produção de gado, poderíamos supor que os pecuaristas também entrariam nessa disputa. Se é 

preciso alterar o padrão de ocupação do solo e das atividades que lá se realizam para efetivar um modelo sustentável, a 

forma com que se procede a pecuária na região deveria ser alterada. Se pensarmos a expansão desse modelo para outras 

regiões de várzea e de lagos na Amazônia e fora dela, outros atores de peso defenderiam suas atividades. 

A questão das relações de produção 

Este é, ao meu ver, o principal problema. A implantação de um modelo de gestão comunitária de recursos 

implicaria numa mudança de relações de produção. Transformaríamos as bases em que se assentam (relações salariais e 

produção para o mercado) e expandiríamos a idéia do cooperativismo comunitário. Essa possibilidade é mais do que um 

projeto de manejo comunitário, passando a ser uma proposta de “revolução pacífica”. Ou seja, estaríamos 

transformando o sistema econômico da Amazônia.  

 

A CONSTRUÇÃO DO DISCURSO HEGEMÔNICO 

A Amazônia, mais do que uma região, tornou-se uma grande possuidora de capital simbólico4. Porém, de fato, 

não é a Amazônia que o possui, mas sim a defesa da mesma. Defender a Amazônia tornou-se um equivalente da idéia 

do “politicamente correto”. Quem o faz recebe uma distinção positiva. Obviamente, nem todos trabalham nesse sentido. 
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Todavia, se observarmos qualquer matéria jornalística que demonstre como a floresta está sendo destruída, o resultado, 

possivelmente é uma espécie de indignação tácita. Se verificarmos, ainda, o número de Organizações não-

governamentais que tenham como interesse proteger a floresta e recebem dotações de organismos internacionais, 

teremos a prova de que sua defesa é de interesse mundial5. A defesa da Amazônia tem sido construída como um valor 

universal inquestionável. Ora, a defesa da floresta não é em si um problema, muito pelo contrário, mas o paradigma em 

que isto se transformou, sim. 

Entretanto, a Amazônia não é um somatório de localidades-amazônicas. Ela é um todo, possuindo dinâmicas 

próprias. Ela não é uma ilha, possuindo relações com sua exterioridade (seja nacional ou internacional). Esse não 

isolamento implica em tomadas de decisões, que por vezes, não se dão na própria Amazônia, tornando-a refém e 

paciente de ações (ou inações) motivadas por interesses não situados na própria Amazônia. Sejam interesses de 

preservação ou de transformação da Amazônia em pasto. Sejam interesses de mantê-la praticamente intacta ou de 

colonização de grandes áreas (vide Rondônia). 

Nesse sentido é necessário compreender que não basta pensar em soluções localizadas e isoladas, pois a 

quantidade de olhos e interesses sobre a região é imensa. É necessário, sim, despir-se da defesa lúdica da floresta e de 

seus habitantes (quase transformados em badulaques de museus). É necessário compreender que uma mudança radical 

no tratamento dado à região implica numa tomada de posição política convicta de que o atual modelo de exploração de 

recursos (sejam eles renováveis ou não) não é bom. Mas não adianta pensar isso apenas como uma solução amazônica, 

pois isso esbarraria na impossibilidade de ilhá-la. 

Se a defesa da Amazônia é quase uma unanimidade mundial, o que dizer do discurso em defesa do meio 

ambiente. Acredito que só existe uma pessoa que externalizou sua posição contra uma dada forma de defesa do meio 

ambiente: o presidente dos EUA, George W. Bush. Ao recusar a assinatura do tratado de Kyoto, ele disse que não 

prejudicaria o seu país. Parece-nos, de imediato, um grande absurdo. Entretanto, se olharmos mais atentamente, 

veremos que não. Na realidade, ele deixou de fazer demagogia internacional e tratou de fazê-la internamente. Parece-me 

que ele teve claro que não há como manter os índices de acumulação de capital e defender o meio ambiente ao mesmo 

tempo. Possivelmente, por não acreditar na tríade do desenvolvimento sustentável: economicamente viável, socialmente 

justo e ambientalmente responsável. Qualquer alternativa ambientalmente responsável significaria diminuição no ritmo 

de crescimento econômico, portanto seria inviável economicamente. Da mesma forma, poderia alterar alguns dos 

padrões do American way of life, portanto, não seria socialmente justo. Ele está errado? Não! Eu desejo, então, a 

continuação dos níveis de emissão de CO2 e acabar mais rapidamente com a vida na terra? Também não! Ele está certo 

porque tratou a questão da forma que merece ser tratada, isto é, politicamente. Isto significa dizer que ele fez escolhas. 

É nesse patamar de discussões que precisamos falar. Não podemos continuar tratando a Amazônia como quem cuida de 

um paciente frágil e que ao exibir a sua fragilidade todos reagem em sua defesa. Defender a Amazônia significa traçar 

caminhos políticos a serem percorridos e ter a consciência de que estaremos fazendo escolhas. Inclusive se for para 

transformar tudo em móveis e asfaltar o restante. Ou seja, não basta discursar em defesa da floresta e achar que isso, por 

si só, já será bastante para preservá-la (ou conservá-la). É necessário tomarmos decisões mais contundentes e perceber 

que o sistema econômico em que vivemos não combina com o ambientalismo da forma com que vem sendo defendido. 

CONCLUSÕES 

“Falo aqui do cercamento dos campos e terras abertas que estão cultivados. 

Até os defensores do cercamento admitem, nesse caso, que ele aumenta o monopólio 

das terras, eleva os preços dos meios de subsistência e produz o despovoamento... e 
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mesmo o cercamento de terras incultas, como atualmente se pratica, rouba aos 

pobres parte de seus meios de subsistência e amplia as áreas arrendadas que já são 

grandes demais. ‘Se’ diz o doutor Price, ‘todas as terras caírem nas mãos de alguns 

poucos grandes arrendatários, os pequenos lavradores’ (segundo ele define, ‘uma 

multidão de pequenos proprietários e arrendatários que se mantêm e sustentam suas 

famílias com o produto da terra que cultivam, com as ovelhas, aves, porcos, etc. que 

criam nas terras comuns, precisando poucas vezes comprar meios de subsistência’) 

‘serão transformados em pessoas que terão que ganhar a vida trabalhando para os 

outros e forçados a ir ao mercado para comprar tudo de que precisam... Haverá 

talvez mais trabalho, pois a coação será maior... Aumentarão as cidades e as 

manufaturas, pois mais gente afluirá para elas procurando emprego. Este é o sentido 

em que o açambarcamento das terras naturalmente atua e em que, há muitos anos, 

tem realmente atuado neste reino “.6 

Essa longa citação retirada da obra de Marx está aqui colocada para que possamos refletir a gestão dos recursos 

sob um outro prisma. Como podemos compreender a partir do texto acima, o processo de cercamento dos campos 

(enclousers) foi de vital importância para o amadurecimento do capitalismo inglês. O monopólio sobre as terras, a 

expropriação dos camponeses e a conseqüente expulsão dos mesmos para as cidades foi de importância capital para a 

liberação da mão-de-obra a ser empregada nas manufaturas e fábricas. 

Mas o que isso tem haver com a gestão dos recursos hídricos? Vejamos. 

Tomemos alguns exemplos da discussão em torno da questão pesqueira. 

“Como a produtividade declina, somente os pescadores mais capitalizados estão 

aptos a ganhar retornos satisfatórios. A grande maioria dos pescadores ribeirinhos é 

relegada cada vez mais a um papel marginal na pesca regional e necessitam dedicar 

mais e mais tempo na pesca para satisfazer as necessidades domésticas. Ao mesmo 

tempo, a incontrolada expansão da pecuária provoca riscos proibitivos para muitas 

famílias ribeirinhas, promovendo o aumento de sua dependência na pesca para 

subsistência e necessidade de dinheiro.” 7 

Ou ainda este, onde a contradição entre o modelo proposto e o modelo adotado fica mais evidente. 

“O outro principal desafio à implementação de reservas de lago é a 

ambigüidade dos sistemas fundiários de várzea e a estrutura agrária prevalecente. A 

situação é complicada pelo fato de que os sistemas fundiários estão sofrendo 

mudanças profundas e contraditórias: de um lado, uma tendência à privatização, do 

outro, a tendência para a formalização de relações de propriedade comum. Além 

disso, o conceito de reserva de lago e a luta para o controle dos recursos dos lagos 
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freqüentemente apóiam-se nos princípios contraditórios de livre acesso e 

propriedade individual.” 8 

As experiências de manejo de lagos evidenciam que a forma de gestão comunitária tem contribuído largamente 

para o não esgotamento do recurso pesqueiro, como também tem proporcionado às famílias ribeirinhas um melhor 

padrão de vida. Se pensarmos essa alternativa como sob o prisma do desenvolvimento sustentável (a tríade 

economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável), certamente seria a forma de gestão que 

melhor atenderia essa perspectiva. Entretanto, ao inserirmos a idéia de gestão comunitária numa perspectiva territorial 

mais ampla, os empecilhos serão de outra ordem. Como dissemos anteriormente, a discussão caminharia num patamar 

de decisões políticas. 

Ora, me parece existir uma contradição entre o ato de cercar os lagos para a gestão comunitária e o texto do 

cercamento dos campos. Os atores beneficiados pela exclusividade de acesso são opostos. No cercamento dos campos 

expulsou-se o pequeno agricultor em prol de um monopolista que produziria em maior escala para o mercado, 

aumentando, assim, seus lucros. No fechamento dos lagos a idéia é oposta. Fechemos o lago para o grande investidor 

(seja ele pescador comercial ou pecuarista), pois suas atividades prejudicam a gestão pesqueira. Em contrapartida, 

garantiremos, assim, ao pequeno produtor (agricultor-pescador) o acesso exclusivo ao lago, o que além de melhorar seu 

padrão de vida, manteria a reprodução dos peixes em níveis sustentáveis. 

A adoção do modelo manejado seria uma espécie de contramão na história. Isso não significa dizer que é um 

retrocesso. Muito pelo contrário! Mas, corrobora minha afirmação anterior de que ambientalismo e o atual sistema 

econômico caminham em direções opostas. A restrição de áreas para utilização comunitária, se levada à cabo, nos 

levaria, no extremo, a pensar soluções semelhantes para outros problemas ambientais, como por exemplo a emissão de 

CO2. Se a produção industrial tem causado tamanhos danos à terra, na forma privada que é exercida, e gerado tão 

profundas desigualdades sociais, talvez devêssemos transformar algumas montadoras de automóveis que não investem 

o suficiente na diminuição de emissões de CO2 e indústrias comunitárias ambientalmente responsáveis. 

Podem existir soluções pontuais e localizadas em pequenas áreas, mas soluções mais abrangentes vão requerer 

maior reflexão e embates políticos mais radicais, recolocando em cena a banida idéia de revolução do sistema 

econômico. 
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