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Pesquisas Interdisciplinares sobre a Transforma?10 da Natureza e da Sociedade: Um
caminho para o Entendimento das Mudan?as de Uso e Cobertura das Terras na Amaz?
nia

Mateus Batistella, Emilio Moran, Oi?genes Alves.;'f,..~

Nesse trabalho discutimos a longa e tortuosa trajet?ria da interdisciplinaridade envolvendo o?
ncias naturais e humanas no LBA, como amadurecimento do que foi chamado de pesquisa sobre
as dimens?es humanas da biosfera e atmosfera na Amaz?nia. Muitos colegas fizeram parte dessa
discuss?o, contribuindo para uma leitura multifacetada apresentada pelos autores. Nosso fio
condutor come?a por uma cr?tica do papel das cí?ncias sociais no LBA, encarando um desafio
que n?o havia sido formulado na concep??o do programa, mas que se tornou imprescind?vel na
busca do di?logointerdisciplínar, visto que as transforma??es relativamente recentes observadas
na Amaz?nia s70 causa e conseq??ncia das transforma??es da pr?pria sociedade. A contribui??o
de v?rias disciplinas foi fundamental nesse processo, passando pela an?lise de trajetznas, cen?
rios e modelos para a Amaz?nia a partir de diferentes enfoques metodol?gicos e procurando
coligar as intera??es humanas e ambientais, seja pelo caminho da modelagem integrada e da
an?lise muínescatar, seja pelos pressupostos da demografia, da economia e da sociologia. Esse
trabalho, por vezes ingl?rio e criticado at? pela comunidade Que o instigou, tem gerado
questionamentos sobre sua utilidade. Afinal, os resultados produzidos podem trazer elementos
para a constru??o institucionale para a busca da sustentabíüdaoe dos processos produtivos, das
pol?ticas de conserva??o ambienta! e dos mecanismos sociais que evoluem na Amaz?nia? Ser?
poss?vel passar do discurso? a??o, da pot?ncia ao ato, da teoria? pr?tica com base em temas
transversais 7s ci?ncias naturais e sociais? Pretendemos discutir esses aspectos em uma
apresenta??o Que estimule a discuss?o sobre a viabilidade de abordagens mterdlsciptinares no 7
mbito dos programas de ci?ncia e tecnologia sobre a Amaz?nia.
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Sessão: 35. Causas s?cio-econ?micas de mudan?as de uso da terra.

Tipo de Apresentação: Oral
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