
Terras, florestas e águas de trabalho: os camponeses varzeanos no âmbito do 

desenvolvimento amazônico contemporâneo. 
 

 

A Conferência tem por base uma investigação, publicada e levada a cabo pelo Prof. António 

Carlos Witkoski, da Universidade Federal do Amazonas/Brasil.  

Trata-se de uma visita realizada com todo esmero e olhar acurado de um pesquisador 

comprometido com o homem e a natureza na Amazônia. A relação homem-natureza é tecida em 

uma perfeita simbiose, em um “delicado equilíbrio entre a vida humana e a biodiversidade”. 

Witkoski convoca-nos a fazer uma instigante viagem constituída de terras, florestas e águas, pelas 

águas caudalosas do rio Solimões/Amazonas. Destacam-se os saberes dos camponeses 

amazônicos, possuidores de “vasta experiência na utilização e conservação da biodiversidade 

e da ecologia dos ambientes terra, floresta e água, onde trabalham e vivem”. Witkoski revisita, 

entre outros, autores clássicos como Marx e Chayanov, sempre acompanhado de uma enorme 

riqueza de dados empíricos; emerge na problemática camponesa amazónica e estuda as atividades 

dos agricultores, criadores e extratores de plantas e animais (pesca e caça), configurando-se 

aquelas como práticas sociais e económicas que colocam os camponeses caboclos/ribeirinhos 

como possuidores de um capital social que faz deles um grupo social bem-sucedido nos processos 

de adaptação. A adaptação é constituída na compreensão correta da relação entre o tempo da 

abundância e o da escassez, principalmente, na articulação do meio ambiente com o “ciclo das 

águas”.  

Witkoski põe o debate nas possibilidades de um desenvolvimento sustentável para os 

camponeses amazônicos que trabalham simultaneamente com a terra, a floresta e a água; pugna 

pelo respeito das especificidades de cada ecossistema, dando ênfase às práticas culturais e 

econômicas das populações ribeirinhas. À discussão nas Ciências Sociais sobre “terras de trabalho”, 

Witkoski incorpora uma nova reflexão sobre “águas de trabalho” e “florestas de trabalho”, que 

caracteriza o mundo do camponês amazônico, mundo esse comandado pelo rio 

Solimões/Amazonas, com suas águas brancas (barrentas). O calendário do trabalho camponês tem 

como bússola o “ciclo das águas”, composto pelas enchentes, cheias, vazantes e secas. Este é o 

mundo que Antônio Carlos Witkoski chama a refletir conjuntamente na busca de compreensão 

dos processos de adaptabilidade dos camponeses amazônicos. 

 


