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RESUMO 

 

ALMEIDA, Keylla Lopes. Conservação, lógicas familiares e boas práticas: perspectivas 

agroecológicas na APA Araguaia – Assentamento Boqueirão. 2019. 113 f. São Geraldo do 

Araguaia-PA. Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na 

Amazônia, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marabá-PA, 2019. 

 

Dentre as principais fontes de renda em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária (PAs) 

no Sudeste Paraense a pecuária tem apresentado uma posição de destaque. O predomínio 

desta atividade em áreas destinadas ao Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) é 

uma realidade contraditória, uma vez que um dos pilares do mesmo é a diversificação da 

produção com ênfase no cumprimento da função social e ambiental da terra. As iniciativas de 

produção de base ecológica e aproveitamento sustentável de produtos da floresta mostram-se 

como alternativas que possibilitam conciliar geração de renda e conservação dos recursos 

naturais. No entanto, estas técnicas de produção de baixo impacto, fundamentadas em 

princípios agroecológicos, ainda são práticas pouco empregadas no Sudeste do Pará, mesmo 

em Assentamentos Ambientalmente Diferenciados. O Projeto de Assentamento Boqueirão 

fica localizado na Área de Proteção Ambiental (APA) Araguaia, área de amortecimento do 

Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas (PESAM). A problematização deste estudo 

relaciona-se a análise de fatores que afetam iniciativas de produção agroecológica e utilização 

consciente de elementos da floresta no Assentamento Boqueirão. A metodologia pautou-se 

em observações de campo, análise documental, promoção de oficinas de troca de 

saberes/aprendizados e aplicação de questionários semi-estruturados. A sistematização e 

análise dos dados, deu-se através da estatística descritiva e análise da oralidade e percepção 

das falas dos agricultores. Verificou-se que no PA Boqueirão, especialmente após a 

instituição do Conselho Gestor do PESAM pelo IDERFLOR-BIO e a disponibilização de 

Serviços de Assistência Técnica pelo INCRA, vem sendo desenvolvidas algumas ações de 

educação ambiental, implantação de Sistemas Agroflorestais, Recuperação de Áreas Alteradas 

e capacitações em sistemas produtivos de baixo impacto. O aproveitamento de produtos da 

biodiversidade local, para consumo pelos agricultores, ocorre desde o início da ocupação, com 

destaque para o açaí, coco babaçu, murici, bacuri e castanha-do-pará. No entanto, a principal 

atividade econômica desenvolvida no Projeto de Assentamento Boqueirão atualmente é a 

pecuária leiteira, sendo a produção de base ecológica e o agroextrativismo pouco 

representativos na composição da renda. Constatou-se, que dentre os fatores que afetam o 

desenvolvimento destas práticas, destacam-se a dificuldade de acesso a linhas de crédito 

específicas, redução significativa da cobertura vegetal arbórea-arbustiva do PA, 
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descontinuidade e dificuldade de aplicação das capacitações, falta de estrutura para 

beneficiamento/armazenamento/agregação de valor aos produtos, utilização de pacotes 

tecnológicos impactantes, características edafoclimáticas e disponibilidade de água nos lotes. 

  

Palavras-chave: Território. Assentamentos Ambientalmente Diferenciados. Práticas 

Conservacionistas. Produção de base ecológica.  
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ALMEIDA, Keylla Lopes. Conservation, racionale families and good practices: 

agroecological perspectives in the Araguaia APA – Boqueirão settlement.– São Geraldo 

do Araguaia - PA. 2019. 122 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará, Marabá-PA, 2019. 

 

Among the main sources of income in land reform settlement projects (PAs) in Southeast 

Para, the livestock has presented a important position. The predominance of this activity in 

areas destined to the National Agrarian Reform Program (PNRA) is a contradictory reality, 

since its pillars is the diversification of production with emphasis on the fulfillment of the 

social and environmental function of the land. The initiative of ecological basis production 

and sustainable use of forest products are alternatives that allow reconciling income 

generation and conservation of natural resources. However, these low impact production 

techniques, based on agroecological principles, are still little used practices in Southeast Pará, 

even in environmentally differentiated settlements. The Boqueirão Settlement Project is 

located in the Araguaia Environmental Protection Area (EPA), in the buffer zone of the Serra 

dos Martírios / Andorinhas State Park (PESAM). The problematization of this study is related 

to the analysis of factors that affect agroecological production initiatives and conscious use of 

forest elements in the Boqueirão Settlement. The methodology was based on field 

observations, document analysis, promotion of knowledge exchange / learning workshops and 

application of semi-structured questionnaires. It was found that in PA Boqueirão, especially 

after the establishment of PESAM's managing council realized by IdeflorBio and the 

provision of technical assistance and rural extension by INCRA, some environmental 

education actions, implementation of agroforestry systems, recovery of altered areas have 

been developed and training in low impact production systems. The use of local biodiversity 

products for consumption by family farmers has occurred since the beginning of the 

occupation in the settlement, especially the acai, babaçu coconut, murici, bacuri and Brazil 

nuts. However, the main economic activity developed in the Boqueirão settlement project is 

currently dairy farming, with ecological production and agro-extractivism being 

unrepresentative in income composition.  Among the factors that affect the development of 

these practices, it was found the difficulty of access to specific credit lines, significant 

reduction of PA tree-shrub vegetation cover, discontinuity and difficulty in the application of 

training, lack of structure for processing / storage / adding value to products, absence of 

impacting technology packages, soil and climate characteristics and reduced water availability 

in the rural properties. 

 

 

Keywords: Territory. Environmentally Differentiated Settlements.Conservationist Practices. 

Agroecolgical production.
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1 INTRODUÇÃO 

  

No Brasil há uma delimitação política denominada Amazônia Legal que inclui os 

Estados do Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, Rondônia, Acre e parte dos estados de Mato 

Grosso, Tocantins e Maranhão (RIBEIRO et al., 1999). Historicamente, a ocupação desta 

região foi no intuito de aproveitar o grande potencial de recursos florestais, minerais e 

introduzir projetos agropecuários com fins de acumulação do capital (PICOLI, 2006). 

O avanço do Agronegócio, principalmente com o advento do fenômeno conhecido 

como “modernização da agricultura”, tem gerado contradições que merecem análises 

criteriosas. O discurso do Estado, tanto em documentos oficiais, quanto em apelos midiáticos 

apontam para ganhos econômicos que esse setor traz para o Brasil, no entanto, ao apresentar 

os resultados não há uma vinculação clara com os prejuízos ambientais causados pelo 

agronegócio, como perdas nos serviços ambientais: controle do clima; produção de água; 

estabilidade geológica; manutenção do fluxo gênico; equilíbrio da fauna edáfica e suprimento 

de itens da biodiversidade. (HENTZ et al., 2011). 

 O Sudeste Paraense foi historicamente marcado por intensos fluxos migratórios e 

projetos expansionistas, sendo, portanto, considerado por muitos teóricos como uma região 

fronterística. De acordo com Foweraker (1981, p.42) “a questão da expansão da fronteira deve 

ser colocada primordialmente ao nível econômico [..], os camponeses vão para a fronteira em 

busca de terras para se estabelecer, e assim proverem sua subsistência, suprindo, com suas 

famílias, o trabalho de limpeza da terra, cuja a posse reivindicam por terem-na ocupado”. 

 Assim se deu não só no sudeste paraense, mas na Amazônia como um todo, uma 

dinâmica agrária marcada por elevado crescimento populacional, intensos conflitos sociais e 

graves impactos ambientais, em função do encontro de diferentes frentes de expansão que 

migraram para a região, segundo Velho (1972) disputando o acesso às terras e recursos 

naturais e, sobretudo, confrontando racionalidades distintas de produção e desenvolvimento. 

A frente de expansão camponesa que participou desse processo chocou-se com o modelo de 

desenvolvimento priorizado nas décadas de 1960/70, baseado na agropecuária patronal 

extensiva, na concentração de terras e na simplificação do ecossistema regional com a 

substituição da floresta tropical por pastagens (MICHELOTTI et al., 2011). 

 No entanto, face a uma ativa capacidade de mobilização política, os camponeses 

conseguiram se colocar como atores sociais reconhecidos no cenário regional. Maior prova 

disso, foram os 169 Projetos de Assentamentos conquistados entre 1987 e 2007 nos 
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municípios que compõem o chamado Território do Sudeste Paraense. Estes ocupam uma área 

total de 1,2 milhões de hectares e abrigam um total de 21 mil famílias de agricultores 

(INCRA, 2008). Além da regularização fundiária, vários recursos foram liberados na forma de 

crédito para a agricultura familiar, assistência técnica, projetos educacionais e de infra-

estrutura.  

 Apesar da conquista desses benefícios durante as décadas de 1990/2000, o longo 

período de instabilidade fundiária anterior levou o campesinato posseiro à priorizar sistemas 

de produção pouco complexos, baseados sobretudo na trajetória roça/pasto (HURTIENNE, 

1999). Por isso, predominou na região, trajetórias precoces de ‘pecuarização’ nas áreas 

camponesas. 

 A organização política do campesinato e suas conquistas reverteram parcialmente esse 

quadro. No entanto, a questão central da sustentabilidade dos sistemas de produção 

camponeses continuou sendo um desafio em aberto para a estabilização desses assentamentos. 

A experiência amazônica mostra que onde a produção familiar nas diversas formas 

camponesas (assentados, colonos, extrativistas, quilombolas, ribeirinhos e pescadores) 

conseguiu sistemas de produção melhor sucedidos foi onde ela logrou se aproximar da 

estrutura ecológica da floresta, ou seja, dos sistemas agroflorestais dinâmicos (SAFs) e 

agroecológicos. Foi a partir disso que se tem chamado a atenção para a construção de uma 

identidade agroflorestal e agroecológica nos movimentos sociais do campo na Amazônia 

(GONÇALVES, 2001) com fortes benefícios econômicos (COSTA, 2000).  

 No entanto, a já avançada trajetória de simplificação da natureza no Território do 

Sudeste Paraense implicou em elevado índice de desmatamento que alterou as condições 

climáticas da região deixando o clima mais seco (ALMEIDA, 2007), gerou perdas 

significativas de fertilidade de solo, presença expressiva de capim nos sistemas agrícolas com 

alta propensão a fogo e queimadas descontroladas, desconhecimento técnico de como 

lidar/manejar sistemas florestais, ausência de infra-estrutura silvicultural (por exemplo, 

dificuldade de encontrar mudas de qualidade), mercados e cadeias de comercialização pouco 

diversificados e fortemente estruturados para a pecuária e um ambiente institucional adverso 

(por exemplo, ausência de instituições de CT&I Agroflorestal na região).  

 A  presente pesquisa pretende oferecer contribuições para superação de tendências de 

produção homogeneizadoras e com forte influência do modelo cartesiano difusionista, 

debatendo e estudando os assentamentos ambientalmente diferenciados, pois estes têm se 

mostrados como alternativas viáveis ao enfrentamento dos modelos produtivos expansionista 

que visam benefícios a curto prazo e não se preocupam com a manutenção da floresta em pé.                                            
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De acordo com Benatti (2011) ao contrário do que foi apregoado pela metáfora da 

“tragédia comum” defensora de que os recursos naturais deveriam ser  privatizados  sob o 

argumento de que somente os proprietários teriam incentivos para proteger a “natureza”, as 

áreas mais preservadas são exatamente aquelas de apossamento coletivo, tais como as áreas 

indígenas, as reservas extrativistas, as terras de remanescentes quilombolas ou as áreas 

públicas. 

 As modalidades de assentamentos adequadas às áreas de floresta, também tem um 

papel fundamental na mediação de conflitos, uma vez que legitima o uso da terra por 

comunidades tradicionais e/ou agricultores familiares, assegurando a reprodução do modo de 

vida dos mesmos e resistindo ao avanço do capital. 

 Apesar dos benefícios das atividades agroecológicas e agroextrativistas sustentáveis, 

levando em consideração o potencial existente, elas ainda são pouco praticadas, não apenas no 

território do Sudeste Paraense, mas em todo o Brasil 

 O Projeto de Assentamento Boqueirão está localizado neste território, e vem 

vivenciando o reflexo dos impactos e das transformações econômicas sofridas pelo mesmo 

nas últimas décadas. Este Assentamento localiza-se na Área de Proteção Ambiental, zona de 

amortecimento do Parque Estadual Serra dos Martírios - Andorinhas (PESAM), o que faz 

com que tenha restrições, regulamentadas em lei, quanto ao uso e ocupação da terra, ou seja, 

as atividades devem ser desenvolvidas de forma harmônicas com a biota e meio físico da 

região. 

O Parque está localizado na região sudeste do estado do Pará, entre as coordenadas 

geográficas aproximadas de 06º 03’ 00’’ a 06º 23’ 00’’, de latitude sul e 48º 22’ 30’’ 

a 48º 36’ 30’’ de longitude oeste, no município de São Geraldo do Araguaia (Mapa 

1).  A paisagem dominante na região do PESAM é caracterizada pela presença da 

Floresta Amazônica em seus diferentes estágios sucessionais e pelo Cerrado, sendo 

considerada uma região de ecótono entre Amazônia e Cerrado, cujo entorno 

encontra-se praticamente todo ocupado. A atividade principal é a pecuária, seguida 

pela agricultura de subsistência (FERRARO et al., 2006, p.1) 

 Devido à proximidade de Unidades de Conservação (UC), o Projeto de Assentamento 

Boqueirão “teoricamente” deveria ser um território de resistência ao avanço do capital e a 

exploração irracional de recursos naturais. 

 A produção agroecológica e aproveitamento de produtos da floresta apresentam alto 

potencial na promoção de soberania alimentar, geração de renda, valorização dos 

conhecimentos tradicionais, fortalecimento do associativismo e consolidação da identidade e 

dos direitos. 
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O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em diversidade biológica e cultural. 

As muitas experiências de agriculturas sustentáveis, principalmente as praticadas 

pelos povos tradicionais, continuam no plano das possibilidades e ainda podem ser 

uma porta aberta para potencializar frutíferas reflexões sobre desenvolvimento mais 

consciente (BARROS; SILVA, 2013, 112 p.) 

 

 Conforme Shutter (2010) a qualidade de vida da população em geral depende da 

disseminação e valorização dos conhecimentos agroecológicos. Para Oliveira e Carleial 

(2013) a partir das riquezas da Amazônia, sejam econômicas, culturais ou biológicas, surgem 

ideias e discussões bastante variadas sobre a utilização destes recursos, visando o uso 

sustentável, valorizando o conhecimento tradicional das populações que habitam este bioma, 

como a utilização de espécies vegetais no artesanato, alimentação, medicina caseira, 

cosméticos e manejo florestal de produtos não madeireiros. 

 Apesar das crescentes discussões entre entidades da sociedade civil, órgãos públicos, 

representantes de movimentos sociais camponeses, e aumento do interesse científico em 

desenvolver pesquisa com  intuito de provar a eficácia das práticas sustentáveis de 

desenvolvimento agrícola e agroextrativista, as mesmas ainda são pouco praticadas no 

Sudeste Paraense. Para Fearnside (2015) as pesquisas relacionadas a conservação tem um 

papel importante na manutenção da biodiversidade e em opções de uso sustentável na 

Amazônia. 

 

 Assim, esta dissertação  parte da pergunta: “ Qual papel e desafios da agroecologia e 

aproveitamento sustentável de elementos da florest em Projetos de Assentamentos localizados 

em zona de amortecimento de Unidades de Conservação”? 

A partir da pergunta de pesquisa, lança-se a  hipótese inicial de que ausência de 

políticas públicas que valorizem e proporcionem protagonismo social as iniciativas 

agroecológicas, limitam o desenvolvimento da mesma no Projeto de Assentamento 

Boqueirão. Aspectos tais como, elementos de infraestrutura deficientes (estradas, vicinais, 

pontes, energia elétrica, distâncias do centro de comercialização), dificuldades de 

comercialização de produtos da sociobiodiversidade na região, questões relacionadas a 

afinidade dos agricultores com práticas  de base ecológica  e agroextrativistas, deficiência na 

oferta de assistência técnica, alta dependência de pacotes tecnológicos impactantes e 

características edafoclimáticas na localidade, também mostram-se como potenciais limitantes 

a realização e consolidação de atividades econômicas voltadas para agricultura de base 

ecológica e o agroextrativismo. 
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 Buscou-se assim, como objetivos gerais,  analisar a prática, concepção e desafios da 

agricultura de base ecológica em assentamentos ambientalmente diferenciados através do 

olhar sobre  o Projeto de Assentamento Boqueirão. 

 

 Em se tratando dos objetivos específicos o enfoque pautou-se na caracterização do 

Projeto de Assentamento Boqueirão e os impactos do Parque Estadual Serra dos Martírios no 

modo de vida dos agricultores; no mapeamento de iniciativas sustentáveis desenvolvidas; e na 

descrição dos fatores limitantes ao desenvolvimento de práticas Agroecológicas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

  

2.1 A AMAZÔNIA BRASILEIRA: O VAZIO INVENTADO E A IMENSIDÃO 

 

 Se a Amazônia brasileira é para alguns a última oportunidade de resguardar 

representantes da biota do planeta e garantir serviços ambientais capazes de dar esperança as 

gerações futuras, para outros, ela se reduz a reserva de recursos naturais que precisam ser 

exploradas para alimentar a máquina que move o modo de “sub-existir” da sociedade 

contemporânea. Esta porção do território brasileiro é caracterizada por um imenso sistema 

fluvial, e florestas tropicais gigantes que apresentam notável biodiversidade (MORNER; 

ROSSETTI; TOLEDO, 2009, p. 3), e apesar de toda esta exuberância que mexe com o 

imaginário dos que nela pisam, ao contrário do que se pode pensar, estudos revelam que os 

ecossistemas amazônicos são recentes na história geológica (NEVES, 2006). 

 Esta região vem sendo cobiçada desde o século XVI, sendo os europeus os primeiros 

povos a adentrar este território, atraídos pela possibilidade de expropriar os elementos da 

floresta para obter vantagens econômicas (PICOLI, 2006, p. 22). Os primeiros ciclos 

econômicos a se instaurar na Amazônia eram baseados na exportação de elementos do 

extrativismo vegetal, onde a mão de obra indígena era explorada com traços de crueldade, e 
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os seus conhecimentos tradicionais em relação a floresta eram apropriados pelos 

colonizadores (VELHO, 1972).                                                                                     

 Embora as primeiras expedições europeias a este território, tenham feito ecoar pelo 

mundo a ideia de que as terras amazônicas apresentavam um verdadeiro vazio demográfico, 

relatos históricos datados de meados do século XVI ao início do século XVII, demonstram 

que era comum a referência a existência de grandes aldeias, algumas ocupadas por milhares 

de indígenas que foram sendo dizimados progressivamente, como consequência da contração 

de doenças exógenas, da guerra e da escravidão (GADELHA, 2002).                                                                                                                               

 Pelo tratado de Tordesilhas, assinado entre portugueses e espanhóis, a região que mais 

tarde viria ser chamada de Amazônia teria o seu domínio dividido, embora com fronteiras 

falseadas por ambos, entre estas duas nações (GADELHA, 2002, p. 66). Este tratado nunca 

foi de fato respeitado (PRADO JUNIOR, 1981, p 48), e estas terras consideradas à época, 

conforme Picoli (2006, p. 22), como de soberania duvidosa, foram palco de disputas 

tumultuadas entre nações.                                                                                          

 Apesar de haver relatos históricos de expedições portuguesas em terras amazônicas no 

século da chegada dos mesmos em solo brasileiro, a ocupação destas terras pelos lusitanos, de 

acordo com Picoli (2006, p. 22) não se deu de forma imediata, se efetivando somente em 

1616, mesmo ano em que foi fundada a cidade de Belém do Pará.                                                                     

 Com a justificativa de defender a bacia amazônica dos ingleses, franceses e 

holandeses, assim como, de promover evangelização das tribos aborígenes, durante a união de 

sua coroa com a Espanha (1580-1640), Portugal, ampliou o domínio sobre esta região para 

muito além do tratado de Tordesilhas (PRADO JUNIOR, 1981 p. 48; GADELHA, 2002 p. 

69).                                                                                                               

 Concomitantemente ao afastamento dos ditos invasores, passou-se a buscar fontes de 

exploração, era preciso introduzir a Amazônia na corrida mercadológica, para que o domínio 

sobre a mesma fosse consolidado e a soberania garantida, ao mesmo tempo que servisse aos 

interesses econômicos do colonizador.                                                                              

A exemplo, do que foi realizado nos núcleos do litoral, segundo Prado Junior (2009, 

p. 48) a base econômica que os colonizadores tentaram implantar a princípio em terras 

amazônicas, além da extração de elementos da biota, foi a lavoura da cana-de-açúcar 

(Saccharum sp.), no entanto, as condições naturais não se mostraram favoráveis.                                                                                                    

 Foi através da propriedade monocultural que se instalou no Brasil o trabalho escravo, 

no século XVII, de acordo com Picoli (2006, p.24), passaram a ser trazidos, para  junto com 



24 

 

os indígenas e imigrantes, tornar possível os projetos de desenvolvimento que seriam 

construídos com o suor deles, mas aos quais eles jamais pertenceriam.                                                                     

Após o reconhecimento de que o monocultivo consolidado na costa leste do litoral 

brasileiro, não poderia ser reproduzido na Amazônia com igual êxito, devido as 

particularidades da região, os colonos encontraram, segundo Prado Junior (2009, p. 48), na 

floresta um grande número de gêneros naturais aproveitáveis e utilizáveis no comércio: o 

Cravo (Dianthus sp), a Canela, a Castanha do Pará (Bertholletia excelsa H.B.K), a 

Salsaparrilha e sobretudo o Cacau (Theobroma cacao). 

Além das madeiras e produtos de natureza animal, os ciclos econômicos na 

Amazônia, vezes mais modestos ou um tanto mais vorazes, foram marcados ao longo da 

história por várias faces e fases, sendo uma delas segundo Velho (2009, p. 12) produto da 

procura por especiarias, século XVII, e outra, resultado da busca pelo ouro, a partir metade do 

século XVIII, tendo esta última, desencadeado uma maior penetração na região.                            

                             

No entanto, comparado com o desenvolvimento das forças produtivas do país a 

situação da Amazônia continuava estagnada aos olhos dos europeus; no século XVIII a 

população da região, incluindo os indígenas domesticados não chegavam a cem mil 

habitantes, muito atrás das demais regiões ocupadas e colonizadas no Brasil  (PICOLI, 2006 

p. 26).                                                                                                                                      

 O cenário começou a mudar, a partir do ciclo da borracha, que possibilitou a projeção 

da Amazônia para o mundo, tendo a extração deste produto aumentado a partir de 1870, 

estendendo-se até 1912 ( PICOLI, 2006, p. 27). Nessa fase de investida capitalista na 

Amazônia (1901 a 1910) a exportação da borracha atingiu o nível mais alto das exportações 

brasileiras (DOAU, 2004).                                                                               

Embora, conforme Doau (2004, p.61), o apogeu da borracha ter sido considerado 

uma época de glória, alçando Belém e Manaus a posições de centros capitalizadores da vida 

social, politica e econômica da região norte, cercadas de diversidade de gênero alimentícios e 

bens de consumo, Picoli (2006, p. 27) afirma que este ciclo beneficiava os seringalistas e os 

latifundiários, ficando os serigueiros à margem deste processo.                                       

Apesar de diversos ciclos de desenvolvimento terem se instalado na região, até 

metade do século XX a ocupação da Amazônia ainda era considerada tímida, e a vida 

econômica  proporcionada principalmente pelos recursos naturais da floresta (PICOLI, 2006). 

Nesta perspectiva, Becker (2001, p. 135) afirma que a ocupação nesta região se fez em surtos 
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devassadores ligados à valorização momentânea de produtos no mercado internacional, 

seguidos de longos períodos de estagnação.                                                                      

Depois do colapso da borracha por volta de 1910, a economia da região paralisou, 

voltando a ser sustentada por frentes extrativistas, garimpeiras e agrárias (ALBERT, 1995, 

p.2). Mas apesar da extração do latex apresentar declínio na produção e perda da hegemonia, 

um novo impulso foi dado a borracha amazônica com a segunda guerra mundial (1939 – 

1945). Segundo Picoli (2006, p. 30) houve incentivos americanos ao extrativismo e a 

introdução de cultivos de seringais, tendo o ciclo da borracha durado cerca de cem anos e 

atraído imigrantes para região.  

É importante referir que em 1937, período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, 

devido as grandes crises no Brasil, Getúlio Vargas organizou a marcha para o Oeste. Essa 

estratégia deslocou um contingente significativo de pessoas para região tanto para trabalhar 

com extrativismo quanto para as atividades agropecuárias.                                                              

E a partir da metade do século XX, que consolida-se a dependência do Brasil dos 

grandes centros financeiros das transnacionais vinculadas as grandes potências globais da 

época. No final deste mesmo século, os Estados Unidos da América (EUA) se tornou o maior 

representante capitalista mundial passando a interferir, mesmo que de forma camuflada, nas 

decisões da América Latina.                                                                                                       

O contexto pós  II Guerra Mundial estava marcado pela separação do mundo em dois 

ideais distintos, capitalismo e socialismo, evento que ficou conhecido como Guerra Fria, 

sendo protagonizado pelas potências da época, União Soviética e EUA (RAPOPORT, 

LAUFER, 2000), tendo este último lutado veemente para manter o maior número de países 

possíveis sob a ótica capitalista. 

            Picolli (2006, p. 32) acredita que o golpe militar no Brasil em 1964, foi o reflexo da 

interferência dos EUA (Estados Unidos da América),  para manter a “ordem” na região, uma 

vez que o sistema capitalista estava ameaçado pelas revoluções políticas, impulsionadas pelo 

triunfo do movimento de 26 de julho de 1959.  

       A partir dos governos militares, o curso da história do Brasil e da Amazônia foi 

impactado, através da expansão capitalista, vendida não apenas como interesse da 

“metrópole” e das classes dominantes brasileiras, mas de toda a nação.                                                                                                                      

     No Brasil, acentuou-se a expansão de conglomerados capitalistas, vindo a se 

estabelecer no Brasil com a finalidade de acumulação (HERRERA; NETO; MOREIRA, 

2013). Os grupos capitalistas tinham toda a estrutura para penetração politica, incluindo mídia 

congresso, forças armadas, partidos e igreja. 
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        Conforme Guerra (2013, p. 19), a omissão, ausência ou participação discriminante do 

Estado, favorecendo empresas  de natureza eminentemente capitalista, fez parte  da politica de 

ocupação da Amazônia.                                                                                                                      

       Preocupado em utilizar a Amazônia como palco de estratégias políticas e militares, 

bem como aumentar os eixos de integração, o governo lança algumas políticas ditas de caráter 

nacional para explorar economicamente a região, tornando-a ocupada e integrada ao restante 

do país  (LIMA et al, 2012, p. 27). O “slogan“ integrar, para não entregar” sintetizava a 

preocupação com as terras inóspitas, sejam aquelas devastadas pela seca e pela aridez, sejam 

as que a floresta tornava impenetráveis ao homem. Nas palavras do ditador, tratava-se de 

entregar “uma terra sem homens para homens sem terra”, em referência aos nordestinos 

atraídos para região amazônica pelo regime militar sobre a promessa de prosperidade 

(CHAVES, 2007, p.1). O governo empenha esforços em viabilizar uma infraestrutura para 

ocupação da região e para posterior chegada dos Grandes Projetos, a exemplo da construção 

da BR – 230 (transamazônica), Cuiabá Santarém e Perimetral Norte (SILVA, 2015, p. 5). 

 De acordo com  Hall (1991, p.29) a partir da década de 70 presenciou-se o alvorecer  de 

uma nova era de ocupação na Amazônia, caracterizada por grande programa de construção de 

estradas, colonização dirigida para pequenos agricultores e preocupação com exploração de 

recursos naturais, tendo muitos autores discutido sobre as razões que levaram a este aumento 

de atividade federal na Amazônia, variando dos humanitários para os econômicos e 

geopolíticos. 

          A arquivologia mostra de acordo com Neves (2006, p. 7) que o slogan do processo 

mais recente de colonização amazônica, terras sem homens para homens sem terra, se trata de 

uma falsa premissa, uma vez que ao examinar mapas de distribuição de terras indígenas 

contemporâneas e compará-las com aqueles de distribuição de sítios arqueológicos, nota-se 

que a ocorrência destes sítios é bem mais ampla que a distribuição das áreas indígenas atuais. 

Silva et al. (2015, p. 3) enfatizam que muitos autores que se dedicaram a pesquisar a 

Amazônia brasileira, chegaram a conclusão que todo o processo de ocupação ocorrido 

historicamente neste território se deu de forma desordenada e predatória, causando sérios 

impactos as populações endógenas e ao meio ambiente. 

        A expansão capitalista “contemporânea” na região amazônica compreendeu 4 (quatro) 

fases de acordo com Picoli (2006, p.52 ), começando pelo período de 1946 a 1964, com o 

estado direcionando recursos para valorizar o capital na região; perpassando pelo lapso 

temporal que se estende de 1964 a 1985, com a política de “integração nacional” para 

organizar os projetos agropecuários e o comércio; seguido  pela terceira fase (1985 a 1994) 
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marcada pela política de integração das reservas ambientais idealizadas pelo programa nossa 

natureza; e findando com a internacionalização para extração dos recursos florestais e 

minerários, de 1995 até os dias atuais.                                                                            

           Hoje a economia, os rios, os solos e florestas amazônicas são marcados por projetos 

minerários, hidrelétricos e agroindustriais. Rivero e Jayme Junior (2008) no texto a Amazônia 

do Século XXI questionam sobre como lidar com os efeitos da agricultura da soja e da 

pecuária extensiva. A partir do esgotamento do projeto geopolítico de ocupação tornou-se 

latente o desenvolvimento de políticas voltadas para proteção da biodiversidade na Amazônia 

brasileira, com vista a mitigar os acelerados impactos oriundos da pressão de diferentes ciclos 

de uso do solo sobre a floresta (SILVA, 2015, p. 4). 

Para Rufino (2018), de um modo geral, o mito do vazio demográfico vem servindo 

como motivação e argumento para a colonização da região Amazônica a séculos, e essa 

premissa vem sendo constantemente reatualizada para justificar a implantação de programas e 

projetos ditos de desenvolvimento e ocupação da região, por meio de iniciativas públicas e 

privadas. 

            Esta premissa pode ser comprovada em Hebette (2004), onde reforça que a Amazônia, 

uma imensidão de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que abriga indígenas, distribuídos 

em diversas nações e em inúmeros grupos [....] foi propagandeada pelas políticas de incentivo 

a colonização, a partir da segunda metade do século XX, como sendo uma “terra sem 

homens”. 

 

2.2 ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA NA AMAZÔNIA: SOBRE A LUZ 

DO  FECUNDAR A TERRA E O ESTIGMA DO DESMATAMENTO  

 

 O debate sobre a questão agrária brasileira requer uma discussão sobre o modelo de  

desenvolvimento que vem sendo empregado na sociedade contemporânea. Almeida et al 

(2015) defendem a ideia de que ele pauta-se num modelo de globalização baseado no capital 

financeiro, que deixa como saldo o crescimento da pobreza da desigualdade social e da 

destruição ambiental, campo vasto e intenso de conflitos entre os grupos sociais, Estado e 

interesses em hegemonia de um lado, e, de outro, grupos sociais e interesses subalternos . 

 A renda da terra absoluta só existe por que o Estado garante a propriedade privada da 

terra, o seu monopólio, permitindo que um indivíduo, de forma isolada decida, se a terra é ou 

não colocada em produção e, para que seja colocada em produção, impõem à sociedade o 

pagamento, além do lucro médio do capitalista (OLIVEIRA, 2007, p. 38). 
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        Em algumas formas pré-capitalistas antigas, o estado detinha a propriedade da terra e 

apropriação dos excedentes da produção e a arrecadação de impostos (WANDERLEY, 1996, 

p.5), com a chegada do capitalismo, os detentores do “poder” passam a acumular a força de 

trabalho e tornar a terra em propriedade privada, organizando a economia com o apoio do 

estado (OLIVEIRA, 2007, p. 16).                                                                                      

  Com o avanço do capitalismo na agricultura os camponeses perderam o domínio do 

seu principal meio de produção, a terra, também outro meio de produção pela desagregação 

da pequena indústria doméstica camponesa frente ao desenvolvimento da indústria urbana 

(SANTOS; FELÍCIO, 2013, p. 173).                                                                     

 

 A expansão da racionalidade capitalista para outros campos das atividades 

desenvolvidas pela humanidade criou uma espécie de “fundamentalismo econômico”, 

contribuindo para a perpetuação da ideia de que todos os aspectos do real são redutíveis a 

fenômenos econômicos e que cabe à motivação econômica reger todos os campos, inclusive a 

ética e a economia (SANTOS, 2002, p. 14).                                                                     

 Em se tratando das atividades humanas e as relações sociais, no contexto do 

capitalismo, vistas na obra Wood (2007), democracia contra capitalismo, nota-se uma 

abordagem feita pelo autor das teorias de Max e Engels (1848), analisando o fato de uma 

pequena parcela dos homens deter os meios de produção e a outra parte, responsável pela 

produção, não apresentar qualquer controle sobre ela, o que acaba por dar origem, em última 

análise aos chamados conflitos de classe.                                                                                                    

 Embora o capitalismo venha demonstrando alto potencial para intensificação de 

conflitos de classes, estes existiam muito antes da ascensão deste sistema no mundo,  estando 

também onipresente um emprego de forças por parte das categorias dominantes e do Estado 

para escondê-lo e reprimí-lo. A história de ocupação da Amazônia, por exemplo, perpassou 

segundo a abordagem de Picolli (2006, p. 25) duas fases distintas no cenário mundial, ambas 

marcadas pela desigualdade de classes: a primeira, iniciada no século XVI, era 

dominantemente de capital comercial e a classe dominante era a dos “senhores feudais”, a 

segunda, século XVIII, era de capital industrial e a classe dominante era a burguesia.                                                                                                                                              

 O mais recente processo de colonização da porção amazônica nacional foi marcado 

pelo incentivo militar a ocupação da “última fronteira” brasileira na segunda metade do século 

XX, sendo ditado pela lógica capitalista de apropriação privada da terra e dos recursos 

naturais (OLIVEIRA, 2016, p. 26). 
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     Conforme Picoli (2006) algumas classes sociais foram determinantes na história da 

Amazônia. Havia, por exemplo, aquela representada por grupos econômicos que detinham os 

meios de produção e iam expandir seus negócios com vista a reproduzir capitais; e outra 

marcada por marginalizados no processo histórico com sucessivas migrações perpetuando-se 

entre as gerações. Para Oliveira (2006, p. 26) “a história desses contrastes, certamente é a 

marca fundamental da formação territorial dessa região”.                                                                      

 O modo de produção capitalista encontra na Amazônia mecanismos facilitados para 

penetração e expansão da lógica de acumulação ao desencadear relações de sujeição dos 

posseiros, indígenas e dos colonos residentes ou os recém-chegados. Configura-se a região 

como espaço de apropriação dos recursos naturais pelos capitais nacionais e internacionais, 

por meio de cooptação e/ou expulsão das populações e dinâmicas locais (HERRERA, 

MIRANDA NETO, MOREIRA, 2013, p. 25). 

Nota-se que os ciclos econômicos desenvolvidos na Amazônia ao longo de sua 

trajetória histórica tem importantes pontos de intersecção, uma vez que são regidas por 

interesses econômicos, servem a uma nação hegemônica no contexto mundial, deixam um 

cenário de destruição ecossistêmica e são produto da exploração da mão de obra e da 

transformação do outro em mercadoria pelas classes dominantes. 

No inicio da década de 60, muitos agricultores familiares sofriam com a seca no 

nordeste, este fato associado, com a política dos militares, fortemente voltada para ocupação 

do território nacional, fez com que a Reforma Agrária na Amazônia se tornasse uma estratégia 

para promover esta ocupação (DELGADO, 2005). 

“[…] migrantes pobres, homens e mulheres, que com crianças e bebês,                                       

desembarcarvam nas precárias rodoviárias ao longo da estrada  Belém-Brasilia, com 

seus patrimônios: carregados de malas e embrulhos, de panelas e colchões velhos, de 

alguma ferramenta, em busca de terra para morar e plantar em família” (HÉBETTE, 

2004, p. 11). 

     Na prática, os ideais de terra abundante e fecunda para fazer germinar o sonho de 

prosperidade dos migrantes, se tornou uma realidade distante aos olhos dos mesmos, uma vez 

que estas estavam concentradas nas mãos de latifundiários, a quem a maioria passou a 

“servir”. A situação de trabalho dos migrantes nordestinos, se é que este é o termo adequado 

para se referir ao regime de “semi-escravidão’. ao qual os mesmos encontravam-se 

submetidos, era caracterizada de acordo Furtado (2005, p. 136) por endividamento forçado, 

maus tratos, insalubridade, precariedade alimentar e financeira.  
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    Wood (2003) afirma, que uma das características do capitalismo no campo é concentração 

da terra, que acaba sendo o epicêntro dos conflitos agrários, e afirma ainda, que o Estado 

possui o poder de repressão e mediador dos conflitos entre as classes sociais,  no entanto, atua 

na maioria das vezes  a favor da classe exploradora.    

A história vem demostrando, que embora sejam responsáveis pela produção de alimentos e 

bens de consumo que propiciem a reprodução do modo de vida contemporâneo, os 

trabalhadores são geralmente invisibilizados diante dos que detêm os meios de produção, e 

que para serem visto far-se necessário se organizar e se unir.  Foi o que propiciou mudanças 

na distribuição do espaço agrário amazônico, os grupos sociais  ameaçados pelas novas 

formas de apropriação engajaram-se em movimentos de resistência baseados na reivindicação 

de reservas de terra (ALBERT, 2000).                                                 

Nas décadas de 60 e 70, com a pressão dos movimentos sociais originários da 

insatisfação das famílias, iludidas pela política do Regime Militar de colonização da 

Amazônia, muitos assentamentos de Reforma Agrária foram criados, e com a justificativa de 

que era preciso retirar a cobertura vegetal para tornar as terras produtivas, o desmatamento 

nestas áreas foi incentivado pelo governo (SILVA, 2015).                                                

A criação de Projetos de Assentamento e aplicação da Política Nacional de Reforma 

Agrária, ficaria sobre responsabilidade do recém fundado Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), na década de 1970, que teria a função de organizar o  espaço 

agrário  e dar acesso a terra e recursos produtivos aos beneficiários desta política (HEBÉTTE, 

2004, p. 38).                                                                                                                                         

A criação deste instituto ao contrário do que se “propagandeava”, não significou garantia de 

acesso a terra, para ter acesso a este direito muitos agricultores tiveram que encarar face a face 

árduos conflitos, com grileiros e pistoleiros,  com a polícia e repressores de guerrilhas e até 

mesmo com o próprio INCRA ( HEBETTE, 2004, p.12). E mesmo após a tão sonhada 

conquista da terra, a batalha dos camponeses não cessou, segundo Oliveira (2001, p. 189) o 

camponês luta em duas frentes: uma para entrar na terra, e se tornar camponeses proprietários; 

e, em outra, para permanecer na terra como produtores de alimentos fundamentais à sociedade 

brasileira. São, portanto, uma classe em luta permanente, pois os diferentes governos não os 

têm considerado em suas políticas públicas.                       

Os movimentos de luta pela terra na Amazônia, propiciaram a reprodução do 

campesinato e da agricultura familiar em terras amazônicas. Barros e Silva (2013) afirmam 

que há uma grande distância entre princípios norteadores de uma agricultura camponesa e o 

agronegócio. A  primeira está mais voltada para o fortalecimento da produção local e 
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regional, as questões sociais, econômicas, culturais e ambientais estão interligadas. 

         

Silva (2006) afirma que agricultura familiar pode ser entendida como aquela que 

utiliza mão-de-obra familiar, trabalhando em uma propriedade ou posse rural geralmente 

pequena com extensão prevista em lei e variando de região para região, cuja produção é de 

subsistência com eventual venda de excedentes e o produtor faz uso de pouca tecnologia na 

propriedade.                          .                                                         

Embora, de acordo com Oliveira (2016), infelizmente a Reforma Agrária tenha sido, 

e continue sendo vista pelos governantes como uma forma de apaziguar conflitos e conquistar 

apoio político que sirvam aos interesses capitalistas, para os agricultores ela é resultado de 

luta e sangue derramado, assim como a conquista do sonho de fazer brotar da terra o alimento 

e uma vida digna para as presentes e futuras gerações. 

 “(...) Assentamentos e acampamentos são novas formas de luta de quem já lutou ou 

de quem resolveu lutar pelo direito à terra livre e ao trabalho liberto. A terra que 

permite aos trabalhadores - donos do tempo que o capital roubou e construtores do 

território coletivo que o espaço do capital não conseguiu reter à bala ou por pressão - 

reporem-se/reproduzirem-se, no seio do território da reprodução geral capitalista” 

(OLIVEIRA, 2016). 

            Infelizmente os esforços dos movimentos campesinos não foram suficientes para 

conter o avanço dos Grandes Projetos Capitalistas e da Política de Reforma Agrária 

monocultural sobre as florestas. A expansão capitalista da última fronteira brasileira, trouxe 

prejuízos ao meio ambiente, desrespeitando os ecossistemas bem definidos tão característicos 

da Amazônia (PICOLI, 2006, p. 13).                                                                   

  Novais et al. (1992) lembra que o processo de degradação das florestas, não é recente, 

o mesmo teve inicio no Brasil, no período colonial, onde se praticava uma agricultura 

itinerante e um extrativismo primitivo, prolongando-se até os dias atuais, passando por vários 

ciclos, considerados na época como desenvolvimentistas, hoje sabe-se que eles são 

degradantes na ótica ecológica.                                                                   

  Um dos fatores causais da degradação das florestas no sudeste do Pará foi o fato de 

durante muitas décadas a agropecuária ser conduzida como um modelo produtivo 

expansionista que visava benefícios à curto prazo e não se preocupava com os impactos 

ambientais gerados  por suas atividades. Esta atividade associada aos demais sucessivos ciclos 

de uso do solo implantados na região e também à pressão pelo crescimento populacional faz 

com que esta região apresente sua cobertura florestal nativa altamente fragmentada e/ou 
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restrita a pequenas porções de terra espalhadas em sua maior parte em áreas rurais 

particulares, Assentamentos de Reforma Agrária e Unidades de Conservação. 

  Em propriedades produtivas as ações antrópicas degradadoras vem causando há 

séculos perda nos serviços ambientais, e consequentemente perda da produtividade agrícola 

(LAGOS, MULLER, 2007).                                                                                  

  Estudos apontam os Projetos de Assentamento como responsáveis por uma parte 

significativa do desmatamento na Amazônia nas últimas décadas. Conforme Loureiro e  

Aragão Pinto (2005) atividades desenvolvidas pelas famílias beneficiárias de Assentamentos 

de Reforma Agrária, tal como agricultura, pecuária e exploração madeireira, têm grande 

potencial para gerar desmatamento e degradação florestal na Amazônia Legal.                                                                                                                                  

  Dos três mil quinhentos e oitenta e nove (3.589) Assentamentos de Reforma Agrária 

existentes no Brasil em 2016, de acordo com Alencar et al. (2016, p. 11), dois mil duzentos e 

dezessete (2.217) estão localizados no Bioma Amazônia, ocupando 34,5 milhões de hectares 

dos quais 12,7 milhões de hectares encontram-se desmatados, o que representa 37% da área 

total dos assentamentos e  40% da área de floresta original existente nos mesmos.                                                                                                              

    Estes números chamam atenção para as práticas produtivas que vem 

sendo desenvolvidas em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária.  Araujo et al (2015)  

ao analisar o atual estado de sustentabilidades dos agroecossistemas do Projeto de Assentamento 

Praialta Piranheira notou  a presença de agroecossistemas em situações muito críticas sobre os 

aspectos multidimensionais estudados (econômico, social e ambiental).                                                                               

                     Apesar da retirada da floresta para dar espaço a lavouras e alimentar a indústria 

madeireira ser uma prática ainda presente na realidade brasileira, segundo Rodrigues e 

Brancalion (2009) nota-se um avanço nas leis que disciplinam a ação humana sobre as 

florestas de proteção e aumento da conscientização sobre a importância da preservação 

ambiental, com isso, um maior interesse vem sendo despertado para os programas de 

recuperação de áreas degradadas.                                                                           

  Algumas ações de restauração florestal têm sido desenvolvidas no sudeste paraense, 

por instituições de ensino, órgãos de pesquisa, instituições públicas, associações, sindicatos e 

representantes da sociedade civil. Como exemplo destes articuladores de restauração florestal 

na região pode se citar UFPA (Universidade Federal do Pará), UEPA (Universidade Estadual 

do Pará),  IFPA (Instituto Federal do Pará), EMBRAPA – AMAZÔNIA ORIENTAL, 

IDEFLOR (Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará), INCRA – Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária,  Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(Unifesspa) e outros.    
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2.3 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA AMAZÔNIA 

Diante da intensificação dos processos de degradação dos ecossistemas naturais, e  

problemáticas socioambientais/culturais, assim como da dificuldade de conservar elementos 

naturais em propriedades produtivas, a criação e a manutenção de Unidades de Conservação 

vêm se constituindo como estratégica na proteção da biota e manutenção dos serviços 

ambientais (CARREGOSA; SILVA ; KUNHAVALIK, 2001) 

         Com o aumento do poder de destruição do homem sobre o meio e a percepção da 

dependência que o mesmo nutria para com os elementos naturais no desenvolvimento das 

atividades produtivas e da própria ciência, as Unidades de Conservação no mundo surgem de 

acordo com Hassler (2005, p.82) como uma estratégia do homem em preservar ambientes 

naturais para seu prazer, reserva alimentar, diversão, preservação animal e vegetal e a 

manutenção do meio biótico e abiótico. 

                 A ideia de que toda ação humana sobre a natureza seria deletéria, fez com que o 

homem acreditasse, inicialmente, que estas unidades deveriam ser totalmente desvinculadas 

do fator humano para que cumprissem sua funcionalidade. 

            Nesta perspectiva, Barros e Silva (2013) afirmam  que com vista a aproximação das 

sociedades urbanas da natureza, passou-se a criar áreas protegidas por meio da expulsão de 

populações indígenas que, no percurso da história, ajudaram a conservar os seus territórios. 

       No Brasil a primeira iniciativa com a conservação dos recursos naturais foram 

desenvolvidas no século XVII, quando Maurício de Nassau demonstrou preocupação com as 

então exuberantes florestas do nordeste. 

             Hoje existem leis específicas no Brasil que dispõe sobre Unidades de Conservação, 

sua importância e suas limitações de uso. 

“ (...) Unidade de Conservação são espaços territoriais e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituídos pelo poder público, com objetivos de conservação definidos, sob regime 

especial de administração, ao qual se aplica garantias adequadas de proteção” 

(BRASIL, 2000). 

          Nas últimas décadas, a problemática das Unidades de Conservação (UC), implicou não 

apenas em questões de natureza ecológica e paisagística, mas também avançou quanto ao 

tratamento de realidades socioeconômicas (SIMONIAN, PINTO, CAMPOS, 2007, p.1) 
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         É impossível entender a história natural da Amazônica, por exemplo, sem entender e 

sem considerar a influência das populações humanas, da mesma maneira que não se pode 

estudar a história destes povos sem compreender a relação que eles nutrem com a natureza ( 

NEVES, 2006, p. 10). 

 

 

2.3.1  Comunidades que vivem em Áreas de Proteção Ambiental 

           A participação da sociedade na gestão de Unidades de Conservação (UC) tem sido 

considerada premissa fundamental para o sucesso dessa estratégia em longo prazo 

(CARREGOSA; SILVA ; KUNHAVALIK, 2001).  No entanto, as interrelações entre 

comunidade e áreas protegidas ainda mostram-se bastante frágeis e com alto grau de 

distanciamento, fazendo até mesmo com que muitas pessoas desejem não mais pertencer 

aquele lugar após a criação e/ou consolidação de uma Unidade de Conservação em um dado 

território.                                                                                                                                                                              

          A criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), e promulgação 

das leis que o institui e o regulamentam, embora apresentem-se muito longe de ser a solução 

para esgotar a questão e resolver os conflitos, possibilitou alguns direcionamentos, trazendo, 

por exemplo, a possibilidade de incluir as comunidades do interior, da zona de amortecimento 

e do entorno de uma UC em sua gestão e conservação, a partir do reconhecimento de sua 

identidade, da legitimação de seu saber e da preocupação com a melhoria de suas condições 

de vida. 

 Existem diferentes modalidades de UCs, sendo que o Projeto de Assentamento 

Boqueirão,  além de estar em parte situado na Zona de Amortecimento do Parque Estadual 

Serra dos Martírios-Andorinhas, localiza-se em sua totalidade em uma Área de Proteção 

Ambiental (APA). De acordo com a Politica Nacional de Unidades de Conservação, Lei 

9.985/2000, Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de 

ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 

objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais (BRASIL, 2000). 

 Em se tratando de uma modalidade de Unidade de Conservação (UC) de uso 

sustentável, a APA permite, além do manejo de alguns elementos da biodiversidade local, o 

desenvolvimento de outras atividades produtivas, como a agricultura, desde que as mesmas 

sejam compatíveis com a conservação do meio físico e da biota existente. 
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 Embora esta modalidade de UC, apresente restrições de uso e ocupação estabelecidos 

em lei e no Plano de Manejo, conforme Massena (2015, p.80) é comum verificar nas Áreas de 

Proteção Ambiental (APAs) uma relação conflitante entre a conservação dos recursos naturais 

e as comunidades nelas inseridas. 

 Ainda, de acordo com Massena (2015), além do aparato legal, teoricamente deveria 

existir uma intervenção do poder público visando a promoção de uma relação equilibrada com 

os recursos naturais, e que estas deveriam resultar em melhoria da qualidade de vida destes 

povos. 

 No entanto, o que verifica-se na prática, na maioria das APAs legalmente instituídas, é 

uma ausência de politicas públicas voltadas para a sustentabilidade e de órgãos gestores e/ou 

fiscalizadores efetivamente atuantes, deixando os povos que ali habitam numa situação de 

abandono, que os leva a recorrer aos modelos agrícolas degradadores, que não destroem 

apenas as florestas, mas também, gradualmente, a identidade/identificação e os saberes dos 

povos em relação as mesmas.  

 Nesta perspectiva o resgate de saberes tradicionais dos povos que vivem 

historicamente em áreas ambientalmente protegidas, ou o intercâmbio de saberes com outras 

comunidades para aquelas populações introduzidas em épocas mais recentes em UCs, 

apresenta potencial não apenas para cumprimento da legislação vigente e da função 

socioambiental das APAs, mas para promoção de qualidade de vida dos povos que nelas 

habitam. 

  Atualmente algumas entidades de diferentes segmentos da sociedade (Instituições 

Públicas, Comunidade Científica Organizada, Empresas privadas, Entidades filantrópicas, 

Organizações não Governamentais, dentre outros) vêm desenvolvendo ações voltadas para 

restauração florestal em comunidades de agricultura familiar, sendo que aquelas localizadas 

no entorno de Unidades de Conservação são consideradas prioritárias para a execução destes 

projetos. 

 Nappo et al. (2009) afirmam que: 

“ (...) Em função da crescente conscientização sobre a importância da preservação 

ambiental e do avanço das leis que disciplinam a ação humana sobre as florestas de 

proteção, um alto interesse vem sendo despertado para os programas de revegetação 

em áreas degradadas, exigindo que os conhecimentos técnico-científicos sejam 

rapidamente repassados aos potenciais implementadores desses programas”.  

 Por mais importante que sejam os projetos de recomposição florestal na Amazônia, as 

ações desenvolvidas com comunidades que vivem em Áreas de Proteção Ambiental e outras 
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modalidades de UCs devem ir para além dos Projetos de Recuperação de Áreas Alteradas, 

uma vez que as inter-relações destas comunidades entre si e com as áreas protegidas as quais 

estão vinculadas não se limitam a questão ambiental. As populações humanas que habitam 

estas áreas devem ser vistas como parte das mesmas, assim como são os outros representantes 

da biota, eles reproduzem o seu modo de vida ali e este está intimamente ligado com a 

natureza, mesmo naquelas comunidades  com grande influência dos produtos da tecnociência 

e da expansão capitalista. Sendo assim, projetos com vista a promover conservação de áreas 

ambientalmente diferenciadas que não  considere as dimensões humanas deste território, no 

que diz respeito aos aspectos, sociais, étnicos, culturais e econômicos, além da grande 

probabilidade de falharem, ainda apresentam grande potencial de gerar intensos conflitos. 

 Ao longo da história mais recente de colonização da Amazônia, segunda metade do 

século XX, muitas famílias vieram para Amazônia atraídas pela propaganda do governo, e 

muitas delas foram colocadas em áreas de mata fechada. Conforme Cruz e Malheiros (2016, 

p. 184) muitas famílias que chegaram à região de Carajás neste período, no então município 

de Marabá, hoje Canaã dos Carajás, foram assentados nas terras formadas de áreas de matas 

primárias. 

 No início da segunda metade do século XX as famílias eram alocadas em áreas de 

floresta na Amazônia, sem qualquer estudo prévio da afinidade das mesmas com estes 

ecossistemas ou sem qualquer preocupação com os impactos ambientais que as atividades 

desenvolvidas por estas famílias poderiam acarretar. Passados mais de cinquenta anos, a 

história se repete, dado que ainda nos dias atuais cria-se PA’s agroextrativistas para assentar 

famílias que não se identificam como agroextrativistas e nem são capacitadas para tal 

atividade, transformam áreas em Unidades de Conservação sem o conhecimento das famílias 

que ali habitam. 

 Como consequência do mau planejamento de algumas estratégias para conservação da 

biodiversidade na Amazônia, muitas vezes, áreas criadas com intuito de proteger este Bioma 

acabam por ser palco de atividades com alto potencial degradador e aumentar as estatísticas 

do desmatamento. Estudos revelam que Projetos de Assentamentos criados com a finalidade 

de cumprir a função social e ambiental da propriedade vem convertendo suas florestas em 

outros usos e gerando preocupantes passivos ambientais. Conforme Alencar et al. (2016) os 

principais vetores diretos de desmatamento dentro dos Assentamentos de Reforma Agrária no 

Bioma Amazônia são a pecuária extensiva e a extração de madeira ilegal, seguidos da 

agricultura de corte e queima. 
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 Diante do exposto se faz necessário pensar estratégias que possibilitem conciliar 

promoção de soberania alimentar, qualidade de vida e valorização dos conhecimentos 

tradicionais em comunidades que vivem em Áreas de Proteção Ambiental e/ou 

Assentamentos Ambientalmente diferenciados, e ao mesmo tempo contemple a conservação 

dos ecossistemas amazônicos. 

 

2.4 PERSPECTIVA  AGROECOLÓGICA E A SUPERAÇÃO DOS MODELOS 

2.4.1 O homem, a Natureza e as revoluções científicas   

O homem vive relações sociais, a construção do território, interações e relações de 

poder; diferentes atividades cotidianas, que se revelam na construção de malhas, nós e redes, 

constituindo territórios, manifestando-se em distintas escalas espaciais e sociais que variam 

no tempo (SAQUET, 2015). 

 O Homo sapiens, atual ou moderno, o homem pensador e sábio — é uma espécie 

muito recente [...], que se disseminou rapidamente por todos os continentes e há 10.000 anos 

aproximadamente pratica o cultivo e a criação (MAZOYER, ROUDART, 2010). 

 Segundo Ehlers (1999) a produção de alimentos sempre foi um grande desafio para 

humanidade, tendo a fome, dizimado centenas de milhares de pessoas ao longo da história. No 

entanto, é válido lembrar que a capacidade de produzir, também, significa um maior poder de 

transformação do meio natural, para Mazouier e Roudart (2010) o aumento gradual das 

modificações do homem sobre o meio iniciou-se com a difusão da agricultura, no neolítico, e 

perdura até a contemporaneidade.  

 Conforme Ehlers (1999), somente com início da agricultura moderna, séculos XVIII e 

XIX alguns povos começaram a produzir em maior escala, esta transformação pode ser 

justificada, em parte, pela aproximação das atividades agrícolas e pecuárias em várias regiões 

da Europa Ocidental. Este período ficou conhecido como Primeira Revolução Agrícola. 

 Uma nova e mais produtiva fase da agricultura, a Segunda Revolução Agrícola, teceu 

caminhos diferentes da primeira, com o distanciamento da produção animal e da produção 

vegetal, viabilizado por uma série de descobertas científicas e tecnológicas, tais como os 

fertilizantes químicos e os motores de combustão interna (EHLERS, 1999). 

  Conforme Ehlers (1999) este padrão baseado no emprego intensivo de insumos 

industriais, também denominado “convencional” ou clássico, e que vem sendo empregado nas 

últimas décadas,  intensificou-se após a segunda guerra mundial, tendo como conseguinte na 

década de 70 o “fenômeno” conhecido como Revolução Verde. 
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“(...) A revolução verde, modelo baseado no uso intensivo de agrotóxicos e 

fertilizantes sintéticos na agricultura, hoje é um fato corrente no campo e está 

presente na vida de muitos produtores em diversas áreas do mundo. A real intenção 

de algumas grandes empresas na modernização da agricultura baseou-se na 

maximização do lucro, através da monopolização de fatias cada vez maiores do 

mercado; e a aquisição de mercadorias , por intermédio dos pacotes tecnológicos. 

Assim criaria um círculo de dependência para o agricultor que só conseguiria os 

pacotes tecnológicos produzidos pelas transnacionais” (ANDRADES, GRAMINI, 

2007) 

 No Brasil muitos agricultores que trabalhavam com técnicas de cultivo que garantiram 

a sustentabilidade ecossistêmica e o sustento de sua família por gerações, com a chegada das 

“inovações” trazidas pela revolução verde, modificaram seu modo de produzir em nome do 

tão difundido “progresso”, uma vez que foi insistentemente propagada a ideia de que o modo 

harmônico com que trabalhavam a terra era sinônimo de atraso. 

 O que ocorreu na prática foi imposição cultural, que acabou por gerar uma série de 

prejuízos não apenas aos agricultores, que acabaram “escravizados” pelo mercado e vendo 

suas terras definharem a cada dia, mas a toda a população que passou a consumir doses diárias 

de veneno. Neste caso é aplicável o pensamento de Bosi (1992) que afirma que aculturar um 

povo se traduziria em última instância, sujeitá-lo, ou no melhor dos casos, adaptá-lo 

tecnologicamente a um certo padrão tido como superior. 

          Muitos saberes, tradições e hábitos foram abandonados em nome de tecnologias que 

acabaram por exaurir a fertilidade do solo, a água e a prosperidade de suas lavouras. 

 A modernidade representa o cenário que propaga o discurso por meio do qual os 

vínculos que sustentavam a relação corpo e natureza sofreram uma cisão, com isto sugere-se 

que, no quadro moderno, houve um redimensionamento da relação homem-natureza  

(SUASSUNA, 2005, p. 25).   Com as revoluções científicas o homem aumentou o potencial 

de modificar os elementos naturais a sua volta, cria-se, segundo Batistela e Boneti (2008, p. 

1104) uma concepção de natureza essencialmente baseada no dualismo, cuja expressão 

máxima e fundamental é a separação homem/natureza, ponto nevrálgico do desenvolvimento 

tecnocientífico moderno 

O vetor moderno do tinamismo, manifesto nas teorias de evolução social, prolonga 

as certezas dos ilustrados e prefere conceituar cultura em oposição a natureza, 

gerando uma visão ergótica da História como processo das técnicas e 

desenvolvimento das forças produtivas. Cultura aproxima-se então de colo, 

enquanto trabalho, distancia-se às vezes polemicamente de cultus. O presente, se 

torna mola instrumento, potencialidade de futuro. Acentua-se a função da 
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produtividade que requer um domínio sistemático do homem sobre a matéria e sobre 

outros homens   (BOSI, 1992, p.17) 

 Os mecanismos de produção que seguem a lógica do nosso atual modelo de produção 

não só afetam o meio ambiente, como coloca em risco diversos mecanismos de segurança, 

como é o caso da segurança alimentar. 

“ (...) Passou-se a transformar os ecossistemas naturais originais em ecossistemas 

cultivados, artificializados e explorados por seus cuidados. Desde então a agricultura 

humana conquistou o mundo; tornou-se o principal fator de transformação da 

ecosfera, e seus ganhos de produção e de produtividade, respectivamente, 

condicionaram o aumento do número de homens e o desenvolvimento de categorias 

sociais que não produziam elas próprias sua alimentação” (MAZOUIER, 

ROUDART, 2010). 

 Para Florit (2004) a agricultura moderna apresenta riscos ambientais, sociais, promove 

exôdo rural, e riscos alimentares, tanto pelo uso de defensivos químicos, quanto pelas 

modificações genéticas. 

 Durante muito tempo, por exemplo, os agrotóxicos foram apresentados, ou melhor 

“vendidos” como tecnologia necessária para a produção em larga escala, necessária para 

alimentar a população. No entanto, felizmente, hoje já se tem uma compreensão por parte da 

maior parcela da sociedade que os mesmo são disseminadores de toxidades. 

 A agricultura moderna difunde uma falsa necessidade de se interferir nos 

ecossistemas, de introduzir elementos que não fazem parte da natureza dos mesmos, em prol 

de um progresso que visa benefícios a curto prazo e não se preocupa com os impactos 

ambientais gerados. 

 Na amazônica, por exemplo, de acordo com Homma (2003), a modernização 

tecnológica sempre ocorreu, procurando viabilizar o uso intensivo de recursos naturais, e 

mesmo aquelas atividades mais dinâmicas e com forte modernização tecnológica, a 

preocupação com os custos ambientais e o esgotamento não são considerados, mas apenas a 

conjuntura do mercado a curto prazo. 

 Apesar dos chamados avanços tecnológicos terem adentrado o setor agrícola nos 

últimos séculos, o desafio na produção de alimentos ainda não foi superado, principalmente 

no que diz respeito na sustentabilidade dos sistemas agrícolas e a capacidade de ofertar 

alimentos de qualidade e de forma hegemônica. 

 Associado a busca por um resgate da harmonia com a natureza, surge também um 

desejo de recuperar a confiança no que se come, no que nos mantêm vivos (FLORIT, 2004) 
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    Os chamados por muitos como “movimentos rebeldes”, vem demostrar, que a 

valorização de potenciais vegetativos dos processos produtivos, o resgate de práticas 

harmônicas abandonadas em nome do “desenvolvimento”, são capazes de obter resultados 

positivos sem comprometer a disponibilidade de alimento das futuras gerações. 

             Com uma proposta de um modo diferente de pensar a forma de trabalhar a terra surge 

a agricultura Biodinâmica, a agricultura Orgânica, a agricultura microbiológica e a agricultura 

natural   (FLORIT, 2004) 

    Florit (2004) no seu artigo “A reinvenção social do natural: natureza e agricultura no 

mundo contemporâneo”  apresenta de forma resumida que a ideia de que não existe uma 

hegemonia de pensamento entre os movimentos que buscam uma “agricultura mais natural 

capaz de promover harmonia ecossistêmica”. 

            Florit (2004) não só apresenta diferentes “correntes de pensamento” e ações que 

surgem como alternativas as práticas produtivas de alto impacto, como tece críticas a estas 

práticas pautadas em uma série de autores, que no decorrer deste trabalho iremos dialogar em 

busca de um maior entendimento. 

Desde meados do século XVII, o paradigma de ciência que se hegemonizou, na esteira 

da metafísica ocidental, por meio da Revolução Científica (KOYRÉ, 2011 e   KUHN, 2013) 

se impõe como o único conhecimento eficaz e verdadeiro. Neste paradigma, saberes 

vinculados à natureza – os saberes tradicionais – tais como de comunidade indígenas, 

quilombolas, ribeirinhas, agroextrativistas, caiçaras são concebidos como inferiores. Os 

saberes tradicionais passaram a ser cada vez mais marginalizados, ridicularizados, 

folclorizados e, sobretudo, colonizados à medida que a ciência moderna se consolidava 

(SANTOS, 2005). Tal processo de violência epistemológica, de acordo com Spivak (2014), 

vem sendo chamado por autores latino-americanos de colonialidade do poder (QUIJANO, 

1991 e 2005, MIGNOLO, 2005) e não pode ser vislumbrado desconectado da degradação 

ambiental desdobrada do capitalismo. A opressão ao outro epistêmico é também a opressão à 

natureza, o outro da cultura ocidental dominante. Deste modo, a violência epistêmica pode ser 

compreendida intimamente conectada à violência ao meio ambiente natural: “A violência 

civilizadora que se exerce sobre os selvagens por via da destruição dos conhecimentos 

nativos tradicionais, exerce-se, no caso da natureza, pela transformação em recurso natural 

incondicionalmente disponível” (SANTOS, 2005, p. 29). 

É preciso pensar as dinâmicas epistemológicas – coloniais do conhecimento técnico-

científico frente os saberes tradicionais dentro dos jogos de poder cultura – natureza, 

desenvolvimento – meio ambiente natural. Analisa-se os desdobramentos dessas dinâmicas 
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nos impactos da revolução verde nos modos de vida da Amazônia Oriental. Desta feita, como 

pensar para além do colonialismo epistêmico? É possível conceber outras relações 

epistemológicas entre a ciência moderna e os saberes tradicionais? O que é obnubilado na 

dicotomia cultura – natureza afirmada pelo conhecimento técnico-científico? 

A ciência moderna faz uso de paradigmas, que segundo Kuhn (2013) se interpõem as 

demais formas de saber como o mito, a arte, a filosofia ou saberes tradicionais como 

exclusivamente legítimos. A construção de paradigmas torna-se a principal articulação do 

conhecimento técnico-científico na história do conhecimento. É pertinente lembrar que 

“paradigmas” são “as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum 

tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de 

uma ciência” (KUHN, 2013, p. 40). 

Os paradigmas são construídos no interior da ciência reivindicando legitimidade 

epistêmica frente aos demais saberes. Tal fato permite afirmar que umas das características da 

ciência moderna é a ausência de diálogo com outros saberes e cientificidades não 

hegemônicas. Neste âmbito, a ciência moderna se estabelece ao longo da modernidade 

nivelando e desqualificando os saberes tradicionais. Boaventura de Sousa Santos chama tal 

violência epistêmica em diversos textos de epistemicídio, destacando: “Ao incidir sobre outras 

formas de conhecimento, essa ‘destruição criadora’ se traduziu em epistemicídio. A morte de 

conhecimentos alternativos acarretou a liquidação ou a subalternização dos grupos sociais 

cujas práticas assentavam em tais conhecimentos” (SANTOS, 2005, p. 22).  

Além da  violência epistêmica, como fruto da ciência moderna, temos também 

como resultado desta “modernidade”, de acordo com Altieri (1998, p.20), o fato do 

declínio na qualidade da vida rural, bem como à degradação da base de recursos 

naturais estar  associado a agricultura moderna. A discussão sobre os impactos deste 

tipo de agricultura ganhou impulso com o advento das discussões sobre 

desenvolvimento sustentável. 

Para Altieri (1998) “o conceito de sustentabilidade é controverso e quase sempre 

mal definido; apesar disso, é útil, pois reconhece que a agricultura é afetada pela 

evolução dos sistemas socioeconômicos e naturais, isto é, o desenvolvimento agrícola 

resulta da complexa interação de muitos fatores”. 

 

2.4.2 Produção Agroecológica como alternativa a sustentabilidade dos Agroecossistemas 
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Conforme Assis (2005, p. 76) com a disseminação dos conhecimentos da química 

agrícola, a partir do século XIX, as lógicas produtivas foram progressivamente modificadas, 

ao ponto de se considerar desnecessário seguir regras ecológicas […], nos marcos dessa 

concepção modernizadora na agricultura, a pesquisa e o desenvolvimento dos sistemas de 

produção foram orientados para a incorporação de pacotes tecnológicos tidos como de 

aplicação universal em situações ecológicas profundamente distintas. 

               A justificativa para difusão dos modos de produção desenvolvimentistas no campo 

era pautada, em parte, na melhoria do desempenho dos índices de produtividade agrícola 

(EHLERS, 1999, p. 32), que daria respostas a preocupação histórica com a crise de alimentos, 

tendo a revolução verde surgido, neste contexto, com o frágil discurso da eliminação da fome 

no mundo (JESUS, OMATTI, 2017, p. 192). É possível extrair das ideias propagadas pela 

revolução verde que as novas tecnologias possibilitariam uma maior geração de alimentos 

num menor espaço de terra, alimentando mais pessoas e evitando a destruição de ecossistemas 

naturais para abertura de novas áreas de cultivo.   

               Sobre a promessa de prosperidade o modelo de desenvolvimento homogeneizador 

passou a ser a força motriz, não apenas da agricultura, mas  de quase que a totalidade dos 

meios de produção, e para garantia da sua hegemonia sobre as demais lógicas de pensar a 

relação homem-natureza, passou a exercer influência não apenas sobre o cultivar a terra, mas 

também sobre o modo de viver e se relacionar com outro.        

            Como consequência, a agricultura moderna de acordo com Borges (2000, p. 31) 

transformou os campos em verdadeiras "maquinas" de produção, substituindo o sistema de 

produção artesanal, a base da enxada, tração animal e, sobretudo, adubos naturais por 

tecnologias industrializadas, a base de fertilizantes químicos, tratores, variedades vegetais 

melhoradas e pesticidas químicos. Este modelo ainda trouxe em seu escopo a promoção de 

concentração de terra e renda, que segundo Palmeira (1989) acarreta o empobrecimento da 

biodiversidade (LUTZENBERGER, 2001, p. 62) e impactos culturais sobre os diversos povos 

que habitam os territórios (BALSAN, 2006). 

         Contraditoriamente ao discurso que convenceu muitos agricultores a abandonarem suas 

práticas tradicionais de cultivo em nome deste modelo inovador, vendido como capaz de gerar 

renda, segurança alimentar, e promoção do bem comum, segundo Silva (2014, p. 401) depois 

de séculos de progresso e décadas de desenvolvimento a humanidade está mais desigual e 

planeta mais vulnerável, […], sendo portanto, conforme o autor, preciso admitir que a crise do 

desenvolvimento é antes de tudo uma crise da razão e da cultura ocidental. 
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            Embora o conceito de desenvolvimento rural seja constantemente  associada a 

obtenção de lucro e ao aumento da capacidade produtiva a níveis máximos, segundo 

Kageyama (2004, p. 388) este desenvolvimento deve combinar o aspecto econômico, o 

aspecto social  e o aspecto ambiental, podendo-se desta definição extrair a ideia de que sua 

trajetória possa residir, em parte, na diversificação das atividades. 

         Soglio (2016) defende a ideia de que é preciso superar o “mito da produtividade”, 

construir (ou reconstruir) uma agricultura localmente adaptada, reconhecer os limites 

ecológicos, ouvir as demandas da sociedade por alimentos e preservar as culturas regionais. 

             Para Altieri (2004, p. 23) a agroecologia trata-se de uma abordagem capaz de integrar 

os princípios agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à compreensão e avaliação do 

efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo. 

  A aplicação do termo agroecologia tem se concentrado especialmente em apoiar o 

processo de transição a estilos de agricultura sustentável nas suas diversas manifestações ou 

denominações (BARROS, SILVA, 2013). 

 Apesar das revoluções tecnológicas terem introduzido produtos da tecnociência nas 

práticas produtivas do homem do campo a ponto de torná-los altamente dependentes do 

mercado, impondo-os uma relação camuflada de dominados/dominantes, muitos agricultores 

familiares vêm conseguindo romper este cárcere, e incorporando gradativamente práticas 

agroecológicas em seus cultivos e criações de animais. Assumpção et al. (2009), afirmam que 

estas práticas objetivam o desenvolvimento da agricultura de forma consciente, gerando renda 

e melhores condições para as pessoas sem destruir o meio ambiente. 

 Existem diversos conceitos atribuídos a agroecologia, de acordo com os autores 

mencionados no parágrafo anterior: “A agroecologia busca a sabedoria tradicional de 

agricultores e agricultoras com práticas que se preocupem com a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas e a preservação da natureza.” 

 A agroecologia vem se mostrando uma alternativa viável para as comunidades de 

agricultura familiar uma vez que possibilita a diversificação da produção, gerando maior 

variedade de alimentos com mais saúde e bem viver. De acordo com Costabeber e Moyano 

(2002) a transição agroecológica é um marco na história do Brasil, uma vez que possibilita o 

processo de introdução de estilos de agricultura mais sustentáveis, prestando especial atenção 

às formas de ação social coletiva como via para favorecer a transição agroecológica no âmbito 

da agricultura familiar. Ainda concentrando-se nos conceitos de agroecologia e suas 

implicações estes autores concluem que: 
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“As experiências na aplicação do modelo proposto permite verificar que a transição 

do modelo de agricultura convencional para estilos de agricultura de base ecológica 

não é um processo unilinear, mas sim de múltiplas dimensões. Além disso, a ação 

coletiva se converte de consequência à motor da transição agroecológica, apoiando a 

continuidade das mudanças em direção a estágios mais avançados de 

sustentabilidade econômica, social e ambiental” (COSTABEBER E MOYANO, 

2002).  

       Embora haja tentativas do modelo desenvolvimentista de se apropriar da 

terminologia agroecologia numa perspectiva mercadológica, é inimaginável conceber 

agroecologia desvinculada do social, de acordo com Sevilla (2002, p. 19) a agroecologia tem 

uma natureza social, uma vez que apoia-se na ação social coletiva de determinados setores da 

sociedade civil vinculados ao manejo de recursos naturais.  

          Ao contrário do que se pode pensar, a agroecologia não se trata de um novo modelo 

produtivo, as práticas agroecológicas nos remete de acordo com Leff (2002, p.36) a 

recuperação dos saberes tradicionais, num passado no qual o humano era dono do seu saber, a 

um tempo em que seu saber marcava um lugar no mundo e um sentido na existência. 

    Mesmo antes de se falar de terminologias como agroecossistemas, 

agrobiodiversidade e do próprio vocábulo agroecologia no Brasil, em se tratando do agricultor 

tradicional era sabido que a produção de alimentos de qualidade só se sustentava efetivamente 

com água em quantidade e qualidade suficiente, solos ricos em nutrientes, clima equilibrado, 

e  isso só podia ser alcançado através de uma relação de proximidade com a terra e os 

organismos que nela habitam. 

    Segundo Gliessman (2000, p.61) um agroecossistema é um local de produção 

agrícola, uma propriedade agrícola, por exemplo, compreendido como um ecossistema. O 

conceito de agroecossistema proporciona uma estrutura com a qual podemos analisar os 

sistemas de produção de alimentos como um todo, incluindo seus conjuntos complexos de 

insumos e produção e as inter-conexões entre as partes que o compõe. 

   O enfoque agroecológico se preocupa com a sustentabilidade dos agroecossistemas, 

tendo esta terminologia surgido, dentro da sua etnobiodiversidade, como um contraponto as 

práticas convencionais de cultivo. 

   No cenário atual, com o aumento da demanda por alimentos de qualidade 

diferenciada e da preocupação socioambiental Brandenburg (2002 p.15) afirma que, além da 

promoção de soberania alimentar e melhoria da qualidade do meio ambiente, a agroecologia 

traz consigo as possibilidades de incentivo ao protagonismo dos agricultores, de ampliação 
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dos canais de comercialização, de promoção de autonomia econômica, e maior visibilidade a 

produção familiar agrícola. 

  O tema da alimentação e sua relação com a sustentabilidade planetária é muito antigo 

e, ao mesmo tempo, muito atual, portanto de fronteira, no sentido temporal, de vanguarda 

(RIBEIRO, JAIME, VENTURA, 2017, p. 185 ) 

            Maluf et al. (2005) ao discutirem o conceito de “agricultura sensível a nutrição” 

analisam que o mesmo considera a ideia de que a promoção da alimentação saudável, e como 

consequente a garantia de segurança alimentar e nutricional, derivará de sistemas alimentares 

mais justos socialmente e ambientalmente sustentáveis. 

  Uma visão ampliada de alimentação saudável e sustentável envolve para Ribeiro, 

Jaime e Ventura (2017, p. 192) saberes e práticas de diversos atores e campos do 

conhecimento que se relacionam com a alimentação e o sistema alimentar. 

            Embora o tema do desenvolvimento sustentável esteja ganhando notoriedade no 

cenário nacional e internacional, de acordo com Altieri (2004) a sustentabilidade agrícola 

tem pouca participação na definição de políticas econômicas [...] quando a 

sustentabilidade agrícola é deixada de fora da política econômica, parecem lógicas as 

distorções que ameaçam a sustentabilidade.  

 

3 MATERIAL E MÉTODO  

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

O Projeto de Assentamento, hoje denominado Boqueirão teve origem da ocupação de 

uma fazenda de mesmo nome, no segundo semestre do ano de 1994. A fazenda era de posse 

do senhor Milton Mendonça de Souza, que inicialmente não tinha interesse que a área fosse 

desapropriada para fins de Reforma Agrária. Conforme relato dos moradores mais antigos, 

esta negação acarretou em duas retomadas na área com força policial, no intervalo de quinze 

dias.  

A época da ocupação, segundo relato de moradores antigos, uma porção considerável 

do Boqueirão era coberta por floresta nativa, cujo uma parte foi sendo derrubada pelos 

ocupantes para desenvolvimento de práticas agrícolas, na época apesar da região ser coberta 

por vegetação nativa, não havia nenhuma Unidade de Conservação.   

 No dia 27 de Dezembro de 1999, por meio da Portaria Incra/SR- (27) nº 161/99, foi 

criado o Projeto de Assentamento Boqueirão, com área de 2.692,4133 (dois mil, seiscentos e 

noventa e dois hectares, quarenta e um ares e trinta e três centiares). Inicialmente o Projeto foi 

criado com capacidade para 49 (quarenta e nove) unidades agrícolas familiares, no entanto, no 
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dia 17 de julho de 2000 foi publicada uma retificação alterando a capacidade do mesmo para 

65 (sessenta e cinco) unidades. 

 Este Projeto de Assentamento localiza-se a aproximadamente vinte e cinco (25) 

quilômetros da sede do município de São Geraldo do Araguaia.  São Geraldo do Araguaia é 

um município paraense que faz divisa com estado do Tocantins,  sendo conhecido por ter sido 

um dos principais palcos da Guerrilha do Araguaia. Criado em 1988, com área equivalente a 

três mil cento e sessenta e oito quilômetros quadrados e população aproximada vinte e cinco 

mil quinhentos e oitenta e sete habitantes, é banhado a leste pelo rio Araguaia e afluentes da 

margem esquerda (IBGE, 2017). 

 De acordo com Kern et al. (1992) o território correspondente ao município de São 

Geraldo do Araguaia é caracterizado pela presença de ecossistemas diversificados, e 

ocorrências espeleoarqueológicas, marcante variabilidade de aspectos do relevo, flora e fauna. 

No ano de 1996, com intuito de preservar as riquezas paisagísticas, biológicas e arqueológicas 

foi criado o Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas (PESAM), lei no 5.982 de 25 

de julho de 1996, com cerca de 26.000 ha.  

           Conforme Simonian et. al (2007)  é caracterizada pela presença da Floresta Amazônica 

em seus diferentes estágios sucessionais e pelo Cerrado, sendo considerada uma região de 

ecótono entre Amazônia e Cerrado, cujo entorno encontra-se praticamente todo ocupado. A 

atividade principal é a pecuária, seguida pela agricultura de subsistência.  

 No entorno do PESAM localiza-se a Terra Indígena Sororó e os Projetos de 

Assentamento Boqueirão e Tira Catinga, ambos criados antes da implementação do Parque. A 

área do PESAM (figura 1) está localizada no interior da APA (Área de Proteção Ambiental) 

São Geraldo do Araguaia, e atualmente observa-se o isolamento do Parque em função da 

exploração agrícola em seu entorno, dificultando a conectividade com outras áreas protegidas. 

Os Projetos de Assentamento Boqueirão e Tira Caatinga, ambos criados antes da 

implementação do Parque também localizam-se dentro da APA Araguaia.  

Figura 1: Localização do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas – São Geraldo do 

Araguaia – PA.  
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Fonte: Iderflor-Bio, 2010. 

 

Embora as famílias já habitassem a região que mais tarde viria a se tornar zona de 

amortecimento do PESAM, conforme citado anteriormente, a criação oficial do Projeto de 

Assentamento Boqueirão ocorreu Dezembro de 1999, sendo que após a criação, procedeu-se a 

demarcação do perímetro do Projeto de Assentamento e dos seus lotes, fazendo com que o 

mesmo adquirisse a configuração que apresenta atualmente (figura 2). 

 

Figura 2: Perímetro e configuração dos Lotes do Projeto de Assentamento Boqueirão. São 

Geraldo do Araguaia – PA.                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Incra – SR27, 200 

 

3.2  PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS  

O estudo foi realizado a partir da visita a 13 lotes do Projeto de Assentamento 

Boqueirão, onde foram realizados caminhamentos e uma abordagem dialógica participativa, 

com a aplicação aleatória e direta de questionários semiestruturados (ANEXO A). De acordo 

com a última revisão ocupacional realizada pelo INCRA, em julho de 2018, 52 famílias 

residem nesta localidade. Sendo assim, a amostra correspondeu a 25 % dos agricultores que 

habitam o Projeto de Assentamento Boqueirão, e que aqui serão chamado de agricultor (A, B, 

C, D, E).  

Para a realização das entrevistas, foi entregue aos agricultores o Termo de Autorização 

de Uso de Imagem e Depoimentos, para que todos  assinassem concordando com a realização 

da entrevista e posteriormente  publicação de suas falas e  registros fotográficos  (Anexo B).  

Também, foram obtidas junto ao IDERFLOR-BIO e INCRA, mediante solicitação 

prévia, autorização para a realização da Pesquisa no Projeto de Assentamento Boqueirão, por 

localizar-se no interior da   APA Araguaia. 

Apesar da definição das famílias a serem visitadas ter sido aleatória, adotou-se cuidados 

quanto a espacialização geográfica das mesmas.  A espacialização das visitas foi efetuada de 

forma a contemplar o maior número de vicinais e áreas limítrofes do Projeto de Assentamento 

Boqueirão, com vista a uma distribuição representativa dos agricultores que ocupam o 

perímetro do PA. 

As visitas aos lotes e aplicação de questionários semi-estruturados foram realizadas 

entre os meses de setembro de 2018 e fevereiro de 2019. 
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Também, foram realizadas oficinas participativas voltadas para técnicas de produção de 

base ecológica e aproveitamento de elementos da floresta no Projeto de Assentamento 

Boqueirão. Estas oficinas objetivaram oportunizar intercâmbio de saberes e experiências entre 

os Assentados do Projeto de Assentamento Boqueirão com outros Agricultores Familiares do 

Sudeste Paraense, com Extensionistas, Professores e Estudantes.  

Antes do início da realização das oficinas foram realizadas reuniões com a comunidade, 

onde foram realizadas rodas de conversa sobre técnicas de utilização sustentável de elementos 

da floresta e práticas produtivas de baixo impacto que eram de interesse da comunidade. 

Nessas ocasiões foi possível ouvir relatos das agricultoras sobre memórias inerentes a estas 

práticas. Estas reuniões foram realizadas entre os meses de junho e julho de 2018. 

As oficinas também tiveram o objetivo  de verificar o grau de afinidade e interesse dos 

agricultores com práticas agroecológicas e aproveitamento de produtos da floresta, assim 

como promover o resgate de memórias dos mesmos em relação as práticas tradicionais 

realizadas nos seus núcleos familiares. O objetivo maior destas oficinas, foi facilitar o resgate 

de saberes e incentivar o protagonismo dos agricultores em se tratando de produção 

agroecológica e manejo sustentável de ativos florestais. 

 Para Sena (2005) uma definição clara do público-alvo contribui para criar linguagens e 

métodos adequados para atingir os objetivos propostos, assim, deve-se levar em consideração 

a faixa etária, o grupo social que esse público representa, e sua situação socioeconômica, entre 

outros aspectos.   

Com vista, a subsidiar a definição de aspectos relacionados a abordagem, foram 

aplicados questionários socioambientais (Anexo A)  utilizados como instrumento para obter 

informações diversas sobre vários temas, como meio ambiente, perfil social, educação, saúde, 

cultura, associativismo dentre outros. 

Borges e Peixoto (2006) evidenciam em seus estudos que com um enfoque cognitivo a 

aplicação de questionários semi-estruturados é uma metodologia que se ocupa em investigar 

as relações das pessoas com o meio e o que elas pensam do objeto pesquisado. Furi (2008) 

acredita que a mesma valoriza a autonomia do conhecimento tradicional.   

Todo projeto, seja ele com enfoque socioambiental ou não, passa por uma fase de 

planejamento e burocratização, nesta etapa uma série de documentos e registros são gerados. 

Segundo Borges e Peixoto (2006) apesar da ideia inicial passar por algumas modificações ao 

longo da execução e amadurecimento do projeto, o pré-projeto e a documentação envolvida 

nas etapas iniciais de planejamento dizem muito sobre a realidade do projeto. Sena (2005) 
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aborda que mesmo nas etapas que sucedem o planejamento, ou seja, ao longo da execução do 

mesmo, muitos documentos e referenciais são gerados. 

 Esta dinâmica de pesquisa-ação possibilita o surgimento de um vínculo entre 

pesquisador e as comunidades dos projetos de assentamento, facilitando a aceitação do estudo 

pela mesma, implicando no envolvimento das famílias dentro do projeto e levando à 

consciencialização e fortalecendo das práticas comunitárias sustentáveis. 

Dentre as oficinas realizadas destaca-se: 

✔ Oficina de Biojóias: No dia 29 de setembro de 2018 foi realizada no Projeto de 

Assentamento Boqueirão, a oficina prática de confecção de biojóias com sementes 

nativas da Amazônia. Esta capacitação ocorreu na casa da Presidente do PA 

Boqueirão. A oficina foi ministrada por uma jovem artesã, professora da educação 

básica, e filha de agricultor familiar, residente no município de Marabá, e contou 

com a presença de 11 agricultoras e 1 agricultor familiar. 

✔ Oficina de Fitocosméticos e Fitoterápicos: Nos dias  29 e 30 de novembro de 2018 os 

agricultores do PA Boqueirão receberam a visita de três representantes do GTAE – 

Praialta Piranheira, com o objetivo de socialização de saberes sobre fitoterápicos e 

fitocosméticos. 

 O GTAE, Grupo de Trabalhadoras Artesanais Extrativistas, de acordo com 

Oliveira et al. (2009) é um grupo de mulheres que trabalham de forma artesanal com 

o agroextrativismo, no Projeto de Assentamento Agroextrativista Praialta Piranheira, 

mantendo uma coerente postura agroecológica e preservando o meio ambiente local. 

As mulheres do GTAE fazem o uso sustentável dos bens da floresta, principalmente 

a Andiroba (Carapa guianensis, Aublet), um elemento natural comum em todo o 

PAE, processando-a cosméticos fitoterápicos. Tal beneficiamento no PAE já era feito 

de forma pontual. O GTAE então surge consolidando ações e a luta agroextrativista 

sustentável no PAE, com o intuito de processar e beneficiar a Andiroba, de forma a 

melhorar a qualidade do óleo e aproveitar os seus subprodutos, favorecendo o 

cooperativismo e otimizando a produção visando  a sustentabilidade e, por 

conseguinte, uma maior lucratividade para o grupo. 

Oficina de hortaliças com técnicas orgânicas e alternativas: No dia 25 de maio de 

2019 foi ministrado pelo técnico da Emater de Nova Ipixuna extensionista, Antonio 

Edielson Silva de Melo, a Oficina de Técnicas de Produção de Hortaliças Orgânicas 

e Uso de Produtos Alternativos como defensivos agrícolas. 
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             A sistematização e análise dos dados, deu-se através da estatística descritiva 

e análise da oralidade e percepção das falas dos agricultores entrevistados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 PERFIL SOCIAL DOS AGRICULTORES DO PA BOQUEIRÃO  

 

 Foi observado no Projeto de Assentamento Boqueirão (Figura 3) que a população 

idosa corresponde a cerca de 23 %, enquanto os jovens (menos de 30 anos) equivalem a 15 %. 

Para Mera e Neto (2014) o envelhecimento da população rural é um fenômeno que 

apresenta potencialidade para acarretar o aumento do exôdo rural, os filhos acabam por 

migrar para cidade em busca de trabalho e oportunidade de prosseguir os estudos, e os pais, 

em muitos casos, tendem a acompanhar o fluxo migratório, entretanto, no Boqueirão esta 

propensão não vem sendo observada. 
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Figura 3: Faixa etária dos agricultores entrevistado do PA Boqueirão. São Geraldo do 

Araguaia – PA.  

 

 

A maioria dos agricultores que residem no Projeto de Assentamento Boqueirão, 62% 

encontra-se na faixa etária entre 30 e 60 anos. Sendo que no que concerne ao gênero (Figura 

4), 61,54 % dos agricultores desta localidade são mulheres, tendência esta também 

evidenciada nas oficinas de capacitação, realizadas neste projeto de assentamento, no decorrer 

da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Distribuição de Gênero entre os agricultores entrevistados no PA Boqueirão. São 

Geraldo do Araguaia-PA. 

 

 

Estes resultados, aproximam-se dos encontrados por Brito et. al (2018), no Projeto de 

Assentamento Piquiá. Observou-se no estudo que 42% dos entrevistados tinham entre 30 e 60 

anos, 36% tinham mais de 60 anos e apenas 22% tinham menos de 30 anos.  A semelhança 
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entre os trabalhos não se repetiu em se tratando de gênero, enquanto no Piquiá existe um 

equilíbrio na composição por gênero, 55,32% dos agricultores entrevistados são do sexo 

masculino e cerca de 44,68% do sexo feminino. No PA Boqueirão, no entanto, a 

predominância de mulheres é significativa, conforme observado (61,54%). 

Em se tratando de indicadores de educação, embora Pinto et. (2010) afirmem que o 

espaço rural agrário do sudeste paraense é marcado por altos índices de analfabetismo, e baixo 

grau de escolaridade, o Projeto de Assentamento Boqueirão não segue esta tendência 

conforme pode ser observado na tabela 1. 

Tabela 1. Escolaridade dos Agricultores do Projeto de Assentamento Boqueirão. São Geraldo 

do Araguaia –PA. 
Escolaridade dos Agricultores do Projeto de Assentamento 

Boqueirão. 

Percentual                                           

Não Alfabetizados 15,38% 

Ensino Fundamental Incompleto 7,70% 

Ensino Fundamental Completo 15,38% 

Ensino Médio incompleto 7,70% 

Ensino Médio Completo 38,46% 

Superior incompleto 0,0% 

Superior Completo 15,38% 

 

Verificou-se que dentre os agricultores entrevistados no PA Boqueirão 15,38% não 

são alfabetizados, no entanto, há um percentual significativo, 38,46%, que possuem o ensino 

médio completo. Constatou-se, também, que 7,7% têm o ensino médio incompleto, 15,38% 

concluíram o ensino fundamental e 7,7% cursaram uma parte do mesmo.  Em se tratando dos 

agricultores que possuem nível superior completo, estes correspondem a 15,38%. 

No que se refere a origem, no Projeto de Assentamento Boqueirão, encontramos 

agricultores de diversas regiões do país, com predominância de nordestinos (53,84%). 

Constatou-se, também, que 30,76% são da Região Norte, 7,7% do Centro-Oeste e 7,7% do 

Sudeste.  Esta configuração do Projeto de Assentamento composto por maioria migrante, não 

é uma exclusividade desta localidade, ou do município de São Geraldo do Araguaia, mas sim, 

uma característica de todo o Sudeste Paraense, e deve-se principalmente ao fato de se tratar de 

uma região de fronteira. 

 Bringel (2012) compreende a sociedade de fronteira como um lugar onde se estabelece 

um diálogo com a alteridade. Um lugar do encontro dos que por razões várias são diferentes  
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entre si. Neste sentido o conflito faz com que a fronteira seja, essencialmente e a um só 

tempo, um lugar de descoberta do outro e de desencontros. 

Scalabrin e Aragão (2012) afirmam que a mesorregião Sudeste do Pará começou a se 

tornar fronteira agrícola nos últimos 50 anos, inicialmente através do extrativismo vegetal, 

como da Castanha do Pará (Bertholletia excelsa H.B.K), e do extrativismo mineral, a partir de 

garimpos de ouro e de pedras preciosas. 

 Silva (2012) cita em seus estudos a intensificação da migração nordestina a partir da 

diminuição da migração sazonal (que era muito ligada a safra da castanha), os nordestinos 

recém chegados eram geralmente ligados a prática da agricultura de subsistência. 

 No entanto, o auge destes processos migratório ocorreu, segundo Hebette (2004) 

durante o período do regime militar, em que a ocupação da região foi potencializada por 

incentivo governamental, por ser esse considerado um território estratégico para o 

desenvolvimento da economia e da segurança nacional, justificando, portanto, a ocupação e 

integração deste espaço. 

 O desdobramento do processo de imigração incentivada não se deu de forma pacífica, 

ao contrário, os povos  do campo da mesoregião resistiram, por meio de ações organizadas, 

inicialmente em torno da luta pela terra que foi se configurando num processo de organização 

social mais coeso, em função da luta pela terra e pela reforma agrária que perdura a mais de 4 

décadas (SCALABRIN, ARAGÃO, 2012) 

 Para Bringel (2012), diversas frentes atuam nas regiões de fronteira, no entanto, as 

frentes minero – metalúrgicas tem um alto potencial transformador, sendo capaz de modificar 

modos de vida historicamente territorializados e de modificar as paisagens.  

 Diversas frentes de expansão,  vem atuando no Projeto de Assentamento Boqueirão ao 

longo das quase duas décadas de criação do mesmo, atraindo e afastando pessoas. Deve-se a 

estas frentes, em parte, o fato da composição de famílias dos Projetos de Assentamento do 

Sudeste Paraense estar sempre em transformação (INCRA, 2018). A mais nova frente, que 

vem despontando no horizonte desta comunidade é a minerária,  que apresenta alto potencial 

para causar mudanças na configuração da localidade. Na fala da agricultura A, percebe-se esta 

transformação “Lá no Tira Catinga, descobriram que tem minério e já estão começando 

mexer com isso lá, não sei se vai chegar para a gente aqui, aqui na Região da Serra tem 

tempo que se fala que tem minério, vamos ver como vai ser daqui para frente”. 

Diante do avanço das frentes de expansão capitalistas, que geralmente vem 

associadas a modelos cartesianos difusionistas, que impõe modos de ver e de pensar a relação 
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homem-natureza, os processos de luta e resistência se fazem necessários, e por conseguinte a 

união dos diferentes sujeitos que habitam o território. 

Constatou-se que 22,2% dos agricultores que compunham amostra de entrevistados 

no Projeto de Assentamento Boqueirão, consistiam em empregados da antiga Fazenda, que se 

juntaram ao processo de luta que durou 5 anos, resistiram, e passaram a ser detentores da sua 

força de trabalho. 

Verificou-se que a organização deste Projeto de Assentamento tem como ponto focal 

a Associação dos Moradores do mesmo, que tem sede na área de uso coletivo. Em se tratando 

da organização social, 69,23 %  dos agricultores consideram o Projeto de Assentamento 

Organizado, 23,07 % consideram a organização razoável e 7,7 % consideram ruim. De acordo 

com a fala do agricultor E “Eu considero a gente organizado, para lutar pelos nossos 

direitos, para conseguir as coisas para nosso Assentamento, agora, a gente conseguiu um 

viveiro para fazer muda de nativa e frutífera também. Eu achei que a organização melhorou 

muito depois da nova presidente da nossa associação”. Já o Agricultor D “Eu já achei agente 

mais unido, mas depois que entrou fazendeiro pelo meio aqui no Boqueirão, eu achei que não 

está mais unido como era”. 

Nas falas observa-se as diferentes percepções dos agricultores em relação a 

organização, o que pode-se considerar razoável, diante dos diferentes interessantes dos 

agentes envolvidos no processo de expansão do capital que ocorre na região.  

4.1.1 Características Sócio  afetivas e vínculo com a terra 

 Foi observado que 76,92 % das famílias visitadas são composta por filhos ou netos de 

agricultores. Conforme relato dos mesmos, muitas técnicas de cultivo, modo de trabalho e 

tradições que praticam até hoje foram aprendidas com seus pais e avós. 

 É importante destacar que nas visitas aos lotes foi possível observar que a relação 

existente entre os agricultores do Projeto de Assentamento Boqueirão e a terra onde vivem, 

não é apenas econômica, nota-se nas falas dos mesmos uma relação de pertencimento. 

 Para o agricultor B “Ser agricultor familiar vai muito além de só morar no lote, para 

mim a terra é minha parceira, sem ela nem sei onde eu estaria agora, o que seria da minha 

família” 

Para Castro (2000) as atividades produtivas contêm e combinam formas materiais  e 

simbólicas com as quais os grupos humanos agem sobre o território. O trabalho que recria 

continuamente essas relações reúne aspectos visíveis e invisíveis, deve-se a este motivo o fato 

desta realidade estar longe de ser puramente econômica. 
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 O projeto de Assentamento Boqueirão não é só o local onde os agricultores criam seus 

animais, cultivam suas roças, realizam sua pesca artesanal, e extraem os frutos das matas que 

lhes restaram; é também, onde se reúnem para compartilhar a colheita, para festejar, para 

proclamarem e multiplicar a fé, para lutar pelos seus direitos cidadãos e pensar politicamente 

de forma coletiva, para tecerem o presente em prol de um futuro para seus filhos e netos. 

 Ainda de acordo com o agricultor B “Eu não gosto da rua, eu vou lá as vezes fazer 

compra, ir no médico, mas que eu gosto? Gosto não. Minha alegria é saber que sempre volto 

para minha terra. Na hora que vejo aquela tribulação da rua, fico pensando - que bom que 

tenho um canto que é meu, e que é um sossego, uma paz, uma benção. Vender minha terra? 

Deus nunca há de deixar”. 

 Quando os agricultores do PA Boqueirão ocuparam a área que hoje lhes pertencem, e 

reivindicaram o direito de viver e cultivá-la, passaram por inúmeros obstáculos, muitos deles 

já aqui narrados. Uma destas barreiras vividas, e que ficaram na memória de muitos 

agricultores, foi o preconceito que sofreram por parte de alguns moradores do município de 

São Geraldo do Araguaia, que acreditavam que os mesmos reivindicavam terra para depois 

vendê-la e que a Criação do Projeto de Assentamento não contribuiria para o desenvolvimento 

do município, além de causar desvalorização das terras naquela localidade. 

Esta percepção pode ser analisada na fala do agricultor D “Quando chegamos para 

cá, muita gente olhou torto para agente, achavam que queríamos facilidade, terra perto da 

cidade para vender. Graças a Deus mostramos que viemos para ficar, e os mesmos que 

falavam viram que o Boqueirão trouxe produção agrícola e muitas coisas boas para 

município. Mas ainda tem aqueles que desfazem da nossa boa vontade. Quando falamos que 

tem que preservar a natureza, evitar usar veneno, tem gente que acredita que agente fala 

isso, porque somos pequenos, e que se fossemos fazendeiros faríamos como eles, sem se 

preocupar com o meio ambiente. Mas eu falo por mim, que eu penso no meio ambiente 

porque estou vendo o que a falta de cuidado com ele está fazendo de mal”  

 Percebe-se diante do relato, que ainda existe um imaginário compartilhado por uma 

parcela da população, de que a conservação dos recursos naturais é algo secundário, e que 

cabe apenas aos pequenos produtores; e que muitas pessoas ainda veem o agricultor familiar 

beneficiário da reforma agrária como alguém que precisa ocupar o espaço e o “status” de 

pouco desenvolvido que lhe foi imposto desde a chegada na terra. 

 De acordo com Ferreira (2012) os diferentes grupos sociais que historicamente 

habitam a Amazônia, participam da constituição e da dinâmica desta região, e assim compõe 

significativamente  suas tramas  de complexidades, suas peculiaridades. 
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 A identidade dos povos da Amazônia está intimamente ligada ao seu território. E no 

caso do Projeto de Assentamento Boqueirão, as pressões e conflitos existentes no território 

afetam o modo de vida e a dinâmica das interrelações pessoais, tanto de caráter endógeno 

como exógeno dos agricultores. 

 Devido à proximidade da cidade de São Geraldo do Araguaia, de um dos principais 

pontos turísticos do sudeste paraense, as boas condições edafoclimáticas do Projeto de 

Assentamento, e a mais recentes descobertas de minério em suas proximidades fazem com 

que o território que esta comunidade ocupa, seja objeto de cobiça. Diversas frentes de 

expansão exercem pressões visíveis e invisíveis sobre os agricultores que residem e resistem 

neste território. 

 Existe o desejo de grandes produtores do agronegócio de obterem terra e acumular 

lotes de reforma agrária a preços bem abaixo do mercado e o interesse por  parte de 

empreendedores locais de modificar os recursos naturais, incluindo os recursos hídricos para 

explorar o “potencial” turístico. É importante referir que há iniciativas de exploração 

minerária em Projetos de Assentamento próximos a região do Parque, como é o caso do Tira 

Catinga, que também está localizado na área de Proteção Ambiental do Parque estadual da 

Serra dos Martírios andorinhas. Diante do exposto, percebe-se que a autonomia e reprodução 

do modo de vida destas comunidades neste território,  encontra-se ameaçada. Para Gottmann 

(2005), existem relações externas e internas de poder e dominação, assumindo, portanto, o 

território tem  significados distintos  para diferentes sociedades e/ou grupos sociais. 

 Saquett (2015) acredita que aquela compreensão matemática estatística, 

proeminentemente dedutiva e de soma de componentes naturais e humanos é limitada para 

explicar os novos processos e arranjos sociais cada vez mais complexos, uma vez que 

articulam-se condições (i) materiais na revisão e reelaboração do pensamento geográfico e na 

retomada do conceito de território com novos significados em novas abordagens  e 

concepções. 

 Ainda, de acordo com o mesmo autor, vivemos territorialidades distintas e plurais, 

múltiplas, tanto políticas como econômicas e culturais, num único movimento. As relações 

religiosas modificam-se e permanecem; alteram-se relações entre os Estados, que também têm 

elementos que são conservados; as relações entre os Estados e as empresas; enfim, há novas 

territorialidades, reterritorialização, constantemente, que contêm, em si, o velho. 

 Quanto as relações de trabalho nos lotes, percebe-se que ela é basicamente familiar, 

embora os mutirões e a ajuda espontânea de vizinhos, ainda que não corriqueira, ocorra. 

Verificou-se que 84,62% dos agricultores utilizam exclusivamente mão de obra familiar, 
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enquanto, 15,38% realizam contratação de serviços de terceiros. No que se refere a 

participação em mutirões, 30,77% tem o costume de participar, enquanto 69,23% não 

participam. 

Em se tratando de mutirões, e parcerias entre vizinhos, Silva e Silva (2012), 

acreditam que estas relações se assemelham com a concepção pré-capitalista de Max (1985) 

para quem o trabalhador é o proprietário das condições objetivas do seu trabalho. 

Independente de qual seja, ele possui uma existência objetiva, o que permite que o indivíduo 

seja em relação a si mesmo proprietário e dono das condições de sua realidade. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS SOCIO PRODUTIVAS  

 Foi observado através das visitas nos lotes do Projeto de Assentamento Boqueirão, e 

através da Realização do Diagnóstico Participativo, e análise de imagens espaciais, que, antes 

da chegada dos agricultores que hoje habitam o Projeto de Assentamento Boqueirão, o mesmo 

encontrava-se em parte convertido em pastagem pelo latifundiário que o ocupava 

anteriormente, e parte consistia em áreas de floresta, capoeirinha, e capoeira diversificada. 

 Os Agricultores Familiares do Projeto de Assentamento Boqueirão relataram na 

ocasião das visitas in locu o desflorestamento pré-existente no mesmo na ocasião da 

ocupação, mas também afirmaram haver à época uma porção considerável de Mata Densa. No 

entanto, de acordo com relato dos agricultores do PA Boqueirão, o medo de perder o direito 

de uso da área, a necessidade de produzir alimentos e buscar fonte de renda, associado a falta 

de infraestrutura e politicas publicas no inicio da ocupação, levaram a retirada de parte da 

cobertura vegetal para abertura de estradas e vicinais, introdução de culturas agrícolas e 

pastagem.  

 Conforme Eiró e Tricaudi (2010) a Política de Reforma Agrária não veio 

acompanhada de uma política ambiental na Amazônia: sendo instaladas em  regiões de 

fronteiras, longe dos centros comerciais, as famílias acabaram por abrir estradas não-oficiais e 

buscar alternativas para se manter na terra, o que acabou contribuindo para o avanço do 

desmatamento nestas áreas; sendo que os órgãos responsáveis pela regularização fundiária 

destas famílias, só começaram a dar um pouco de atenção a problemática do desmatamento a 

partir da década de 1990. 

 Ainda de acordo com informação dos agricultores, parte da madeira extraída foi 

comercializada para madeireiros que atuavam na região à época e escoadas pelo rio boqueirão 

(que à época era navegável), parte utilizada na construção de benfeitorias nas áreas de respeito 

do acampamento; e quando esta prática não era possível, algumas capoeiras contendo 
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indivíduos arbóreos de grande porte, e nos dias de hoje escassos, foram queimadas para dar 

lugar a lavouras e a pastagens. 

 De acordo com Alencar et al. (2016, p.13) os principais vetores diretos de 

desmatamento dentro dos assentamentos no Bioma Amazônia são a pecuária extensiva e a 

extração de madeira ilegal, seguidas pela prática de agricultura de corte e queima. Estes 

vetores são potencializados pela dificuldade de acesso a políticas públicas, principalmente 

aquelas ligadas à Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) qualificada e adaptada às 

condições regionais, ao crédito e à infraestrutura para comercialização. 

No Projeto de Assentamento Boqueirão, as áreas já abertas pelo latifundiário para o 

desenvolvimento da pecuária e as novas aberturas, deram lugar a novas culturas implantadas 

pelos agricultores familiares, como por exemplo, cultivares temporários (hortaliças, feijão, 

milho, mandioca), semi-perenes (cana-de-açúcar) e perenes (frutíferas, café). 

 Apesar da chegada dos agricultores familiares ter promovido uma diversificação 

produtiva na área que futuramente seria criado o Projeto de Assentamento Boqueirão, hoje a 

principal atividade produtiva desta localidade ainda é a pecuária, com destaque a voltada para 

produção leiteira. Na figura 5 encontram-se descritas as principais atividades econômicas 

desenvolvidas no Projeto de Assentamento Boqueirão. 

 

Figura 5: Porcentagem de agricultores e principais atividades econômicas desenvolvidas no 

Projeto de Assentamento Boqueirão – São Geraldo Araguaia – PA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante referir, que o primeiro olhar sobre a produtividade, disposto na figura 5, 

corresponde apenas as atividades econômicas que fazem parte da composição da renda 
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familiar, aquelas cuja a produção destina-se ao consumo,  não foram computadas nesta 

primeira análise. 

Segundo Costa (2000) na Amazônia as atividades produtivas que se destacam em 

Projetos de Assentamento são a pecuária bovina de corte, a cadeia produtiva do leite, e a 

produção agrícola baseada na cultura de subsistência e na fruticultura. Sendo que nas áreas de 

colonização mais recentes, em que a floresta ainda ocupa um espaço significativo, o 

extrativismo vegetal se destaca. 

Com base nos resultados obtidos, verifica-se que apesar de estar localizado na Área de 

Proteção Ambiental Araguaia, no entorno do Parque Estadual Serra dos 

Martírios/Andorinhas, e portanto, ter uma condição de existência ambientalmente 

diferenciada em relação aos Assentamento Convencionais, a principal atividade econômica do 

Projeto de Assentamento Boqueirão é a Pecuária. Verificou-se que 61,53% dos agricultores 

deste assentamento desenvolvem a Pecuária leiteira e 23,07 % a pecuária de corte. A criação 

de galinhas, destaca-se como a segunda atividade mais realizada neste assentamento, sendo 

que 38,4 % das famílias a praticam. 

Neste Projeto de Assentamento, 30,76% dos agricultores realizam extrativismo vegetal 

para fins comerciais. O aproveitamento de produtos da floresta é uma atividade presente nos 

Assentamentos de Reforma Agrária do Sudeste Paraense, principalmente para fins 

alimentares, sendo mais comum e frequente em Assentamentos Ambientalmente 

diferenciados, tais como, Assentamentos Agroextrativistas (PAEs) e Assentamento de 

Desenvolvimento Sustentável (PDSs) (INCRA, 2014). 

Em se tratando de regiões de fronteira agrícola, práticas migradas de várias regiões e 

de grupos culturais e etnicamente diferentes se somam com outras de ribeirinhos, indígenas, 

caboclos, expressando um rico mosaico de práticas agropecuárias no sul e sudeste paraense ( 

LASAT – NEAF, 2007). 

Conforme Barros e Silva (2013), embora o Sudeste Paraense tem se distanciado 

gradativamente do que conceitualmente é definido como fronteira agrícola, esta região 

carrega traços de lógicas de manejo extensivo do monocultivo de pastagem. 

No que concerne à Fruticultura de Espécies Exóticas e Criação de Suínos, o percentual 

de Agricultores Familiares que desenvolvem estas atividades correspondem a 23,07 %; 

enquanto aqueles que se dedicam ao cultivo de mandioca, hortaliças, banana ou milho 

equivalem a 15,38%. Dentre as atividades econômicas que se destacam nesta localidade 

encontra-se, também, o cultivo de feijão, piscicultura, agro turismo e comércio de produtos 

não agrícolas, cujo percentual de agricultores que as pratica equivalem a 7,69%. 
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Além das atividades descritas na figura 5 que correspondem as apontadas pelos 

agricultores como as que mais contribuem na composição da renda, a produção de outras 

culturas para fins de comercialização e  consumo próprio foi identificada nos lotes do 

Assentamento Boqueirão, as mesmas encontram-se listadas Tabela 2. 

 

Tabela 2. Outras culturas produzidas pelos agricultores familiares do Projeto de 

Assentamento Boqueirão. São Geraldo do Araguaia - PA 

Nomenclatura Popular Nomenclatura Científica 

Fava Vicia faba 

Café Arabica Caffea arabica L 

Maracujá Passiflora sp. 

Abacaxi Anana comoses 

Mamão Carica papaua 

Cacau Theobroma cacao L 

Abóbora Curcubita pepo 

Alface Lactuca sativa 

Tomate Solanum Lycopersicum 

Couve Brassica oleracea 

 

Nota-se uma diversidade significativa de cultivares no Projeto de assentamento 

Boqueirão, não apenas para comercialização, mas também para consumo próprio. De acordo 

com a Agricultora C “ Todo ano eu coloco roça, uma linha, duas linhas, as vezes a mandioca 

solteira, as vezes misturada com a fava. É importante ter o da gente comer. Agente se 

alimenta, da para os vizinhos, alimenta as criações, perde não perde não.” 

Outra atividade desenvolvida no Projeto de Assentamento é a criação de animais de 

pequeno/médio porte, com destaque para a criação de galinhas, seguida de porcos, caprinos e 

ovinos. 

Em se tratando do uso de recursos naturais como fonte de renda, a produção de polpas 

com alguns frutos nativos, muitas vezes associados a frutos exóticos dos pomares dos 

agricultores, vem mostrando-se bastante relevante na reprodução socioespacial. Destacam-se 

para este uso o açaí, o cupuaçu e o cajá nativo. Sendo que no entorno dos mananciais hídricos 

de todos os lotes visitados, que são cortados por curso hídrico (38,46%), o açaí nativo é 

mantido para fins de preservar as águas e ter acesso ao alimento. 

Conforme Ferreira (2012), o cultivo do açaí além de possibilitar uma fonte econômica 

viável, contribui para conservação do recurso natural, exercendo assim, efeito econômico e 

ecológico sobre os mananciais hídricos. 
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  Constatou-se que a escolha da cultura que cada agricultor trabalha tem relação com 

rentabilidade, demanda do mercado, tradição familiar e experiências pessoais. Para Ferreira 

(2012) as práticas são permeadas pelo simbólico e pelo manejo de recursos naturais. 

 Verificou-se que muitos agricultores do Projeto de Assentamento Boqueirão vêm 

buscando alternativas de uso da terra, a partir da percepção de que com a diversificação 

poderão melhorar a alimentação da sua família, e gerar outras fontes de renda. Este olhar 

diferenciado nasce a partir da observação por parte dos agricultores, de que ao longo dos anos, 

a terra com a atividade pecuária vem perdendo vigor e já não permite uma pastagem de 

qualidade sem autos investimentos, não havendo este recurso, a má qualidade da pastagem 

impacta no leite, e  prejudica o ganho de peso pelo gado de corte, sendo assim, outras fontes 

de renda mostram-se viáveis ao enfrentamento desta realidade. 

A tendência a diversificação não se mostra restrita ao Projeto de Assentamento 

Boqueirão, ou ao município de São Geraldo do Araguaia, segundo Silva (2003), nas últimas 

décadas o Pará tem experimentado a cultura de produzir uma maior variedade de cultivares 

agrícolas, este fenômeno foi sobretudo incentivado pela diversidade de povos que migraram 

para Amazônia neste período trazendo consigo novas hábitos de vida e de produção.  

 Além do mais, existem nesses espaços, também a percepção que a cada dia os 

produtos alimentícios aumentam de valor, e que é inviável para o agricultor comprar produtos 

que poderiam ser produzidos em seus lotes. Diante do exposto, os mesmos buscam investir 

tempo e recurso na produção de alimentos em pequena escala para consumo, no entanto, 

esbarram na falta de recursos para investir e em ausência de assistência técnica para lidar com 

cultivares com os quais não tem o hábito de trabalhar. 

 Embora os agricultores do Projeto de Assentamento Boqueirão,  tenham incorporado 

novos elementos na sua cultura e no seu modo de produzir, pôde-se perceber na aplicação do 

diagnóstico rural participativo e nos relatos feitos nas oficinas, uma certa preocupação por 

parte deste sujeitos de evitarem tecnologias, culturas e produtos químicos que tem uma grande 

“reputação” de serem lesivos a terra e ao meio ambiente. Sobre o uso de produtos  e técnicas 

impactantes a Presidente da Associação do Projeto do Assentamento Boqueirão afirma: “ O 

que eu não quero para mim, eu também não quero para os outros. Se eu não quero que a 

minha família coma veneno, porque vou produzir alimento com veneno para vender para as 

pessoas. Se eu sei que uma plantação seca o solo e as águas, por que eu vou trazer ela aqui 

para o meu lote? Por isso que agente tem que estar sempre se informando, assistindo, 

participando de cursos, reuniões, para não cair em cilada. Se um peixe come os outros 

tudinho, para que vamos querer ele nas nossas águas” 
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 Outra constatação, é que, embora muitos agricultores desconheçam a terminologia 

Sistemas Agroflorestais, em 15,38% dos lotes visitados, Quintais Agroflorestais implantados 

por iniciativa dos próprios agricultores foram evidenciados. 

 As atividades econômicas no Projeto de Assentamento Boqueirão sofreram 

modificações nos últimos anos, e estas modificações podem estar atreladas a mudança de 

perfil e de demandas dos consumidores. Para Saquet (2015) o território é também um sistema 

de integração com o mercado, e possibilita a relação de diferentes atores sociais, havendo uma 

pluralidade de Sistemas de Integração, com inovações e não inovações, abertura internacional 

e, simultaneamente, enraizamento local. 

 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO, CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS 

NATURAIS E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL  

 A análise da carta imagem da área de estudo (figura 6) , associada ao caminhamento 

nos lotes, possibilitou verificar que o Projeto de Assentamento Boqueirão já não possui 

vegetação primária.  

 

Figura 6: Carta imagem da Área de Estudo. Projeto de Assentamento Boqueirão – São 

Geraldo do Araguaia – PA. 
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    Fonte: Firmino, 2018 

Observou-se, também, na carta imagem (figura 6) e nas visitas em campo,  que os 

remanescentes florestais encontram-se bastante fragmentados e espacializados no interior do  

Projeto de Assentamento Boqueirão, embora seja possível observar em alguns trechos a 

formação de corredores, há predominância de fragmentos florestais isolados com intenso 

efeito de borda.  

Parte do “imóvel” deu lugar à pastagem plantada (pastagens cultivadas compostas, 

principalmente, por gramíneas do gênero Brachiaria, especialmente B. brizantha). Nas visitas 

de campo evidenciou-se que é notória a substituição da vegetação nativa por formas 

alternativas de uso do solo, os poucos fragmentos florestais encontrados, consistem em 

vegetação secundária em diversos estádios de sucessão. 

            De acordo com (Scalabrin, 2012) a exploração desordenada com vista apenas ao lucro, 

em detrimento da mata primária, e para fins de geração de oportunidades econômicas, tem 

ampliado a transformação das áreas de floresta densa em pastagem, provocando a perda de 

cobertura vegetal no sudeste paraense. 

O desmatamento em ecossistemas naturais acarreta não apenas o processo de 

fragmentação, mas geram remanescentes altamente perturbados e muitas vezes isolados, o que 

dificulta o processo de estudos e conhecimentos para a caracterização das florestas (SILVA et 
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al., 2007). Além disso, a redução e o isolamento dos remanescentes florestais naturais 

influenciam diretamente nos processos ecológicos das comunidades, na estrutura da vegetação 

(HOLANDA et al., 2010) e na composição florística (BERNACCI et al., 2006).   

Nascimento e Laurance (2006) acreditam que dinâmica dos fragmentos florestais é 

influenciada pelo efeito de borda, que acarreta grandes mudanças na comunidade de plantas.  

Conforme Martins et al (2012), no sudeste paraense a conversão da floresta para a 

atividade pecuária ocorreu em uma dimensão que praticamente produziu espaços homogêneos 

representados por pastagens, sendo que neste processo a floresta ombrófila, principal 

formação vegetal original desta mesorregião, foi convertida a um percentual pouco 

significativo deste território, estando atualmente representada por Unidades de Conservação e 

por remanescentes florestais isolados e pequenos, expostos às pressões antropogênicas de 

diferentes natureza.  

 É importante referir que quando área foi ocupada pelas famílias que hoje encontram-

se regularizadas no Projeto de Assentamento Boqueirão, em 1994, o mesmo não correspondia 

a área de floresta fechada, e sim a uma Fazenda pertencente a um latifundiário que também 

possuía outras áreas no município de São Geraldo do Araguaia e região, parte da área já se 

encontrava convertida em pastagem para o desenvolvimento da pecuária. 

De acordo com Alencar (2016) em levantamento realizado nas superintendências regionais do 

INCRA, o principal vetor de desmatamento é a pecuária extensiva, sendo citada como fator 

principal em todas as 11 Superintendências Regionais da Amazônia. 

Esta realidade foi também observada no trabalho desenvolvido por Brito et al (2018) 

no Projeto de Assentamento Piquiá. Foi observado que após a ocupação em 2002, a área do 

assentamento passou por diversas modificações. Em 2004, observam-se áreas com 

desflorestamento, seguida de áreas de pasto limpo, pasto sujo, área com pasto em regeneração 

e vegetação secundária. Em 2008, observa-se o aumento de áreas com pasto limpo, seguido 

do aumento da área com pasto sujo e áreas de pasto com regeneração 

 Apesar da antropização que a área sofreu para implantação de diferentes ciclos 

produtivos nas últimas décadas, devido aos processos de regeneração natural em curso na 

mesma observa-se uma diversidade fitofisionômica considerável. Dentre as coberturas de 

solo, constituintes da vegetação do Projeto de Assentamento Boqueirão, destacam-se: a) 

Vegetação Secundária em diversos estágios de sucessão ecológica, predominando a Capoeira 

diversificada e Capoeirinha diversificada; b) Capoeira diversificada com predominância de 

comunidades arbóreas – arbustivas; c) Capoeirinha diversificada com predominância de 

comunidades arbustivas-herbáceas; d) Vegetação ciliar de Igarapés com predominância de 
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espécies arbórea, principalmente açaí nativo; e)  Pasto limpo; e) Pasto com ocorrência de 

lenhosas; f)  Açaizal; g)  Fragmentos de Babaçual; h) Pequenos fragmentos de Mata de Buriti; 

i)  Pastagem com predominância de plantas invasoras. 

A cobertura vegetal é predominantemente composta por arbustivas e herbáceas, porém 

muitos regenerantes de espécies florestais nativas em diferentes estágios de desenvolvimento 

foram identificados, conforme Tabela 3. Observou-se uma grande quantidade de serrapilheira 

em decomposição no sub-bosque, evidenciando um intenso processo de ciclagem de 

nutrientes que tem favorecido a regeneração natural e sucessão ecológica no interior dos 

remanescentes florestais. 

 

Tabela 3: Espécies arbóreas e arbustivas identificadas no Projeto de Assentamento Boqueirão 

– Constatação obtida através de caminhamento nos lotes e fragmentos florestais. 

Espécie Nomenclatura Regional 

Astrocaryum vulgare Mart. Tucumã 

Tabebuía serratifoli (vahl) nichols Ipê Amarelo 

Oipterix odorata (Aubl.) Willd Cumarú 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Samaúma 

Cecropia sciadophylla Mart. Embaúba 

Euterpe oleracea Mart. Açaí  

Copaífera sp. Copaíba 

 

Foram listadas pelos agricultores, na ocasião das visitas nos lotes, algumas espécies de 

vegetação nativa ainda encontradas, pelos mesmos nos fragmentos florestais e/ou condições 

de isolamento no Projeto de Assentamento Boqueirão. Estas espécies regionalmente 

conhecidas como Gameleira, Pau-Preto, Cacau do Mato, Coco Najá, Piquiteira, Espinheiro, 

Sangra D’água, Cumarú, Ingá Nativo, Barriguda, Jenipapo, Bacaba, Cajá Nativo, Ata Braba, 

Paxiba, Ubim, Buriti, Taioba, Amarelão, Burdão de Velho, entre outras. 

Embora não tenha sido possível confirmar todas as informações na ocasião das visitas 

aos lotes que foi de curta duração e não contínua, de acordo com informações dos agricultores 

familiares, foi possível listar alguns representantes de fauna encontrados no Projeto de 

Assentamento, com destaque para artrópodes, répteis, aves e pequenos mamíferos (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Alguns representantes da fauna de vertebrados observados e/ou descritos pelos 

agricultores no Assentamento Boqueirão. São Geraldo do Araguaia-PA. 

Espécie Nomenclatura regional 
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Ara chloroptera Arara Vermelha 

Chelonoidis carbonária Jabuti - Piranga 

Iguana Iguana Iguana 

Eunectes ssp. Sucuri 

Didelphis marsupialis Mucura 

Pyrila ssp. Curica 

Euphractus sexcinctus Tatu Peba 

 

 Foi possível constatar a percepção dos agricultores sobre as alterações na paisagem 

(Figura 7), assim como o percentual de lotes (dentre aqueles que compunham a amostra 

descrita na metodologia), que possuíam fragmentos florestais, sejam em entornos de 

mananciais hídricos ou em áreas de terra firme no perímetro destes lotes (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7:  Percentual e percepção  dos agricultores em relação as   alterações na cobertura 

vegetal no PA Boqueirão. São Geraldo do Araguaia – PA. 
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Figura 8: Percentual de Agricultores que mantém Fragmentos Florestais em seus lotes no 

Projeto de Assentamento Boqueirão. São Geraldo do Araguaia-PA. 
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Para Aragaki (1997) os fragmentos florestais são resultados de diferentes histórias de 

perturbação da vegetação, nas quais interagiram muitos fatores, ao longo do tempo. Sobre esta 

temática,  Viana (1990) afirma que um fragmento florestal é qualquer área de vegetação 

natural contínua, interrompida por barreiras antrópicas (estradas, cidades, culturas agrícolas, 

pastagens) ou naturais (montanhas, lagos, outras formações vegetacionais), capazes de 

diminuir significativamente o fluxo de animais, pólen e / ou sementes.  

 De acordo com Rosot (2007) o manejo florestal e uso múltiplo mostram-se como 

alternativas viáveis a fragmentação dos ecossistemas. Verificou-se o uso múltiplo de algumas 

espécies identificadas nos fragmentos florestais existentes no Projeto de Assentamento 

Boqueirão, estes usos serão detalhados no tópico “Atividades voltadas aproveitamento de 

produtos da floresta  e práticas produtivas de base ecológica desenvolvidas pelos agricultores 

do projeto de assentamento Boqueirão. 

Para Barros e Silva (2013) há uma estreita relação entre a conservação ambiental, a 

disponibilidade de produtos da sociobiodiversidade, e os saberes e práticas tradicionais. 

“ (...) Assumindo que uma mudança forçada de concepção de concepção de 

desenvolvimento está em curso, surge a necessidade de estudos mais aprofundados 
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sobre categorias sócias  que dialoguem com a natureza através de relações menos 

artificializantes, e portanto valorize a biodiversidade em suas múltiplas dimensões, 

não apenas econômica” ( BARROS;SILVA, 2013, p.112). 

A agroecologia além de colocar em confronto muito da lógica que molda a maioria 

das visões sobre desenvolvimento, constitui um caminho interessante a sustentabilidade rumo 

a sustentabilidade (LOURENÇA, et al., 2016). 

O percurso com vista a transição agroecológica, não perpassa apenas pelo modo de 

produzir mais o modo de viver e de se ver no mundo e nos espaços. Neste sentido far-se 

necessário buscar  identificar e superar todos os  potenciais impactos sobre meio natural, para 

a real prática de um modo de produção de base ecológica em busca do “bem viver”. 

 Além da fragmentação dos ecossistemas naturais, verificou-se nos lotes visitados 

outras problemáticas resultante de ações degradadoras como processos erosivos em diferentes 

níveis, superficial, sulcos e voçorocas; assoreamentos de mananciais hídricos. 

 De acordo com a Embrapa (2015) áreas degradadas são aquelas que sofreram, em 

algum grau, perturbações em sua integridade. As inter-relações de agricultores familiares que 

na terra vivem e dela retiram seu sustento podem corroborar para sua recuperação e a 

continuidade dos processos básicos que levam, ao longo do tempo, ao equilíbrio ecológico 

propício a vida. 

 Ainda encontram-se alguns remanescentes de floresta nativa dentro dos lotes do 

Projeto de Assentamento Boqueirão, a manutenção destes resquícios está intimamente ligada 

ao desejo do agricultor de continuar reproduzindo a atividade Manejo de Açai Nativo, uma 

vez que a mesma propicia tanto uma renda extra ao produtor, como alimento nutritivo e que já 

faz parte do modo de vida do agricultor familiar deste projeto de Assentamento.  

 No entanto, a necessidade de produzir alimentos para consumo e geração de renda, e 

até mesmo incentivo por parte das instituições responsáveis pela gestão dos projetos de 

Assentamento os agricultores familiares, vindos de várias regiões do país, passaram a adotar 

como uma das primeiras medidas, ao receberem os lotes de reforma agrária a retirada da 

cobertura vegetal. 

 Este incentivo ao desflorestamento da área foi relatado pelos agricultores durante a 

aplicação dos questionários semi-estruturados. Ao serem questionados sobre como era a 

fitofisionomia do Projeto de Assentamento quando eles chegaram na região, a maioria dos 

agricultores informaram que o Assentamento Boqueirão consistia em um território onde a 

pecuária já era desenvolvida, mas que possuía mais remanescentes de Mata, tendo, portanto, 

uma cobertura vegetal mais densa do que a encontrada nos dias atuais. 



70 

 

 A mudança na vegetação,  relatada pelos agricultores, pôde ser comprovada através da 

análise temporal da cobertura do solo figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Análise temporal da vegetação do Projeto de Assentamento Boqueirão (1998 e 

2009). São Geraldo do Araguaia -PA 
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. 

           O índice de vegetação (NDVI) das imagens Landsat obtidas possibilitou comprovar 

que ocorreu uma redução da cobertura vegetal arbórea-arbustiva, de 1.991, 36 ha em 1998 

(um ano antes da criação do Projeto de Assentamento Boqueirão), para 1262,42 em 2009. 

 

 

 Hoje percebe-se uma tendência dos agricultores de percorrerem o caminho contrário, 

fato que pode ser confirmado na constatação de 100 % dos agricultores familiares do Projeto 
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de Assentamento Boqueirão entrevistados, afirmam que tem interesse em implantar sistemas 

florestais no seu lote. No entanto, quando a pergunta se referia ao desejo dos mesmos de 

recuperar mananciais hídricos este percentual caiu para 60 %. 

 Esta estatística pode ser justificada pela  associação no imaginário dos agricultores de 

que o SAF’s além de ser uma forma de recuperação ambiental, também é uma fonte de 

subsistência e renda, enquanto o plantio de espécies nativas no entorno de mananciais 

hídricos, embora seja importante para proteção dos mesmo não apresenta potencial 

econômico. 

 Diante do exposto verifica-se que a maioria dos agricultores entrevistados 

desconheciam as mudanças abarcadas no novo código florestal, Lei 12.651 de 25 de maio de 

2012, que possibilitam, para aqueles agricultores legalmente definidos como familiares, a 

recuperação de nascentes com espécies de interesse econômico, como o açai por exemplo. 

 Conforme Uzêda et al. (2017) as áreas agrícolas têm um importante papel  na 

estruturação das paisagens e na manutenção da biodiversidade, se fazendo possível quando há 

interesse por parte dos atores sociais envolvidos a resiliência e a manutenção dos serviços 

ecossistêmicos, assim como a transição agroecológica e a consolidação da paisagem. 

 Existe um conflito não muito evidente entre desenvolvimento econômico e 

conservação dos recursos naturais, e dentro desta dicotomia, as paisagens rurais ocupadas,  

por agricultores familiares, que tem na diversificação produtiva um modo de vida, vem se 

mostrando alternativas viáveis que possibilitam conciliar geração de renda e geração de 

serviços ambientais.  

 Conforme citado anteriormente, embora a maior porção dos lotes do Projeto de 

Assentamento Boqueirão, estejam desflorestadas, percebe-se nos agricultores um anseio por 

atividades não só menos degradantes, mas que também possibilitem a recuperação de áreas 

degradadas. Esta tendência justifica-se pela percepção de que a conservação dos recursos 

naturais, melhora o meio físico e as condições ambientais favoráveis a produção agrícola, 

além de melhorar a qualidade de vida, através da melhoria do microclima e água de qualidade. 

  O desenvolvimento é uma maneira de modificar a natureza, se fazendo necessário 

repensar o paradigma de modo de vida das sociedades atuais, e isso só se faz possível a partir 

da inclusão do sentido ambiental no planeta e em tudo que se move dentro do mesmo. 

Percebe-se que o marco ecológico nas discussões globais vem sendo aos poucos inserido, e 

isto vem sendo materializado por exemplo,  nos marcos regulatórios (legislações ambientais, 

por exemplo). Isto significa, nesse olhar, um reconhecimento da crise e a possibilidade prévia 



73 

 

de subsidiar teoricamente uma tentativa de superação da crise, e passar a pensar para além do 

viés econômico. 

Para Jacobi (2005) “a incorporação do marco ecológico nas decisões econômicas e 

sociopolíticas tem na construção do conceito de desenvolvimento sustentável um 

referencial que assume visibilidade, e que coloca o desenvolvimento como uma 

forma de transformação da natureza e que, portanto, deve contrapor-se tanto os 

objetivos de atender as necessidades humanas e de outro lado, seus impactos, e 

dentre estes aqueles que afetam a base ecológica”. 

 

4.4 ATIVIDADES VOLTADAS PARA O APROVEITAMENTO DE PRODUTOS DA 

FLORESTA  DESENVOLVIDAS PELOS AGRICULTORES DO PROJETO DE 

ASSENTAMENTO BOQUEIRÃO 

 

A troca de experiências e saberes, também, faz parte do viver dos agricultores 

familiares que habitam os Projeto de Assentamento Boqueirão. Foi observado que 76,92 % 

dos agricultores aprenderam com seus progenitores técnicas e saberes relacionados a lavrar a 

terra e o zelo para com o trabalho no campo.  No entanto, este percentual é reduzido a 30,76 

% em se tratando de práticas voltadas para aproveitamento de produtos nativos da floresta. 

Parte da riqueza e diversidade biológica da Amazônica está ameaçada por atividades 

econômicas que não condizem com a vocação regional (LINHARES, 2009, p.3). Os modelos 

expansionistas degradadores vêm adentrando o solo amazônico, exaurindo suas riquezas e se 

apropriando indevidamente dos saberes dos povos que historicamente nele habitam. 

De acordo com Abrantes (2002) um importante debate tem sido travado a respeito da 

adoção de um novo modelo para o desenvolvimento da Amazônia, baseado no 

reconhecimento da magnitude da biodiversidade desta região e visando ao aproveitamento 

racional e sustentável dessa biodiversidade por intermédio do conhecimento científico e 

tecnológico. 

Muitos povos tradicionais da Amazônica, como comunidades ribeirinhas e indígenas, 

possuem um vínculo e troca com a natureza muito intensos, tanto este vínculo, quando a 

construção e reprodução dos saberes apresentam um dinamismo entre os membros destas 

comunidades. 

Conforme discutido no tópico “Caracterização da Vegetação, Conservação dos 

Recursos naturais e Adequação Ambiental”, 69, 23% dos agricultores visitados possuem 

algum tipo de fragmentos florestal em suas propriedades, seja no entorno de mananciais 

hídricos ou especializados no interior dos lotes. Destes agricultores 46,15 % fazem 
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aproveitamento de produtos da floresta, sendo que 30, 76%  realizam comercialização dos 

mesmos, e 30,76% os utiliza apenas para consumo familiar. 

Dentre as espécies que tem ocorrência natural na região do Projeto de Assentamento 

Boqueirão e que são utilizadas para fins de aproveitamento pelas famílias algumas  

encontram-se descritas na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Espécies nativas e aproveitamento dos seus subprodutos. Projeto de Assentamento 

Boqueirão - São Geraldo do Araguaia - PA. 

Nomenclatura 

Popular 

Nomenclatura Científica Modos de Utilização Percentual de agricultores 

que utilizam 

Açaí Euterpe oleracea Mart. in natura e polpa. 46,15% 

Coco Babaçu Obignya phalerata Mart. in natura, carvão, 

adubo e óleo. 

23,7% 

Castanha do Pará Bertholletia excelsa H.B.K in natura, biscoitos e 

doces. 

15,38% 

Murici Byrsonima crassifolia L.Rich in natura e polpa. 15,38% 

Bacurí Platonia insignis Mart. in natura, polpa e 

doces. 

15,38% 

Buriti Mauritia flexuosa L.f in natura e doces 7,69% 

Cupuaçu Theobroma grandiflorum 

(Willd.ex. Spreng) 

in natura, polpa e 

doces. 

7,69% 

 

Os depoimentos dos agricultores do Projeto de Assentamento Boqueirão 

possibilitaram a percepção de que os produtos da floresta não são utilizados apenas para 

consumo pelos mesmo, mas que são também comercializados. As falas dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa possibilitaram constatar que, em termos de geração de renda, esta 

atividade é considerada como secundária pela maior parte das famílias que a realizam. 

De acordo com a presidente da Associação do Projeto de Assentamento Boqueirão 

“Agente utiliza e vende alguns produtos da mata aqui no boqueirão, quase todo mundo tem 

um pouco de açaí na grota, mas o forte da renda da maioria dos agricultores aqui é o leite”. 

Outro aspecto relevante a destacar é que o fato destas famílias realizarem a coleta e 

utilização de Produtos da Floresta, não caracteriza o modo de vida das mesmas como 

tradicional, conforme citado anteriormente a principal atividade econômica das  mesma 

continua sendo a pecuária leiteira. 
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 Para Diegues (1996) o modo de vida tradicional é caracterizado pela dependência  da 

relação simbiótica  entre a natureza, os ciclos e os recursos os naturais que acabam por 

constituir seu modo de vida; pelo conhecimento da natureza e dos seus ciclos que se traduzem 

em estratégias e de manejo dos recursos naturais; e pela noção de território e espaço, onde se 

reproduzem econômica e socialmente. 

 Nas entrevistas os agricultores foram questionados sobre o mercado de 

comercialização de produtos de origem florestal na região do Projeto de Assentamento, e 

84,62% acreditam que a comercialização não é um fator limitante ao desenvolvimento do 

extrativismo vegetal nesta localidade. A agricultora B, acredita que “Como estamos perto da 

cidade aqui no Boqueirão fica fácil levar nossos produtos para vender, lá em São Geraldo 

vende rapidinho, na feira, para o mercado, para os conhecidos. Muitas vezes o comprador 

vem no nosso lote buscar açaí, e cachoeira perto ajuda a vender mais. Só que nosso açaí é 

pouco, aqui no Boqueirao temos só o nativo, agora que o Iderflor começou trazer muda para 

agente plantar”. 

 Para a agricultora A “ A principal dificuldade para mim, em dar prioridade e 

trabalhar produtos da mata, é  o pedacinho de pequeno de mata que eu tenho, eu queria ter 

mais mata na minha área; e ainda tem que dividir com os passarinhos o açaí, as vezes não 

faz nem graça ir lá buscar. Antigamente sim, aqui era uma fartura de fruto da mata” 

 

4.5 MODOS DE PRODUÇÃO NO PROJETO DE ASSENTAMENTO BOQUEIRÃO: 

PRÁTICAS DE BASE ECOLÓGICA X MODELO CONVENCIONAL DE 

PRODUÇÃO 

 

 Na descrição das atividades produtivas do Projeto de Assentamento Boqueirão (tópico 

4.2) foi possível verificar a realização de atividades produtivas com características muito 

distintas, enquanto o extrativismo vegetal, realizado por 30,76% das famílias visitadas, 

depende fundamentalmente da  manutenção da floresta em pé para que sua prática se torne 

possível, a pecuária é apontada em diversos estudos científicos realizados na Amazônia como 

vetor de desmatamento. 

 Conforme Alencar et al (2016) a pecuária extensiva, a extração madeireira ilegal e 

agricultura de corte e queima, associados a carência de políticas política públicas de apoio a 

produção sustentáveis favorecem o processo de desmatamento e homogeinização da paisagem 

em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária na Amazônia. 
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 Sendo assim, os projetos de assentamentos de Reforma Agrária carregam em si ao 

mesmo tempo os estigmas do desmatamento para fins de produção e o de serem espaços de 

resistência ao avanço do agronegócio e das agrotoxinas que acompanham esta atividade 

(FARIAS, 2018). Do mesmo modo o agricultor familiar do sudeste paraense, abarca em seus 

saberes tanto modos sustentáveis de trabalhar a terra, como técnicas de cultivo impactantes 

incorporadas por influência do modelo cartesiano difusionista. 

 De acordo com Farias (2018) inúmeros fatores afetam a permanência e 

desenvolvimento dos agricultores nos Assentamentos de Reforma Agrária, tais como a 

manutenção do potencial produtivo dos solos, a demanda pela terra, os conflitos fundiários, as 

políticas públicas, o regime de mercados internos e externos, entre outros.  

Assim, a Agricultura de base ecológica mostra-se como um caminho para resistência 

e permanência das famílias na terra, uma vez que de acordo com Muller (2000)  o grande 

desafio que se coloca para uma agricultura de base ecológica é o de produzir sem 

comprometer a preservação ou a renovação dos recursos naturais ao longo do tempo. 

Definido como um ecossistema cultivado, socialmente gerido, e de acordo com 

Pertensen (2017),  definido como um ecossistema cultivado, socialmente gerido, o 

agroecossistema é a ancoragem material dos processos de intercâmbio de matéria e energia 

entre a esfera natural e a esfera social. 

 

 A importância dos Assentamentos para a Amazônia e para o Brasil vai além da sua 

função social, as áreas destinadas a Projetos de Reforma Agrária tem grande 

representatividade na produção de alimentos para o país [...], no entanto o desenvolvimento 

hegemônico de atividades que são vetores diretos do desmatamento, comprometem a 

sustentabilidade destes espaços (Alencar et al., 2006) 

Na perspectiva da agricultura de base ecológica os Sistemas Agroflorestais (SAFs) 

quando adequados a realidade dos ecossistemas e bem manejados possibilitam ganhos 

positivos tanto para aqueles que desenvolvem esta atividade, quanto para a natureza. De 

acodo com Oliveira et al. (2010) os SAFs possibilitam compatibilizar o desenvolvimento 

sócioeconômico com a conservação da biodiversidade regional e promover uma  matriz 

integrada de uso dos solos amazônicos. 

Hoje, no Projeto de Assentamento Boqueirão quinze (15) famílias possuem Sistemas 

Agroflorestais implantados nos seus lotes. Estes SAFs foram viabilizados pelo projeto 

PROSAF. Este projeto é mantido pela diretoria de desenvolvimento da cadeia florestal 
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(DDF), tendo sido criado em 2013 com o objetivo de desenvolver um conjunto de ações para 

a recuperação de áreas alteradas em propriedades familiares rurais (IDERFLOR-BIO, 2019). 

É importante referir que os sistemas agroflorestais existentes no Projeto de 

Assentamento Boqueirão são resultados de um trabalho conjunto dos agricultores envolvidos 

e os Técnicos da gerência do IDERFLOR-BIO de São Geraldo do Araguaia. De acordo com 

informações do IDERFLOR-BIO (2019) os SAFs implantados pelo programa PROSAF são 

diversificados, sendo compostos por espécies frutíferas e florestais. As espécies que compões 

os Sistemas Agroflorestais existentes no Projeto de Assentamento Boqueirão correspondem a: 

Açaí, Buriti, Murici, Cacau, Ipê, Maranhoto, Oiti, Jatobá, Pau Preto e Paricá. 

Para Altieri (2004) os sistemas de produção diversificados são de suma importância 

para os agricultores uma vez que possibilita uma série de interações ambientais positivas [....]  

e através do plantio intercalado, os agricultores beneficiam-se da capacidade dos sistemas de 

cultivo de reutilizar seus próprios estoques de nutrientes.  

Ao todo, somando as 15 áreas de SAF’s espacializados no Projeto de Assentamento 

Boqueirão, tem-se 11,40 ha de SAFs. O manejo e monitoramento destes SAFs são realizados 

pelos agricultores que são ocupantes da área, sendo que estes recebem visitas esporádicas dos 

Técnicos do IDERFLOR e EMATER. Além dos Sistemas Agroflorestais o IDERFLOR-BIO 

também vem viabilizando a Recuperação de Matas Ciliares e Áreas Alteradas. 

Em junho de 2019 o Assentamento recebeu, por intermédio do programa PROSAF, 

uma estrutura de viveiro para produção de  mudas de espécies nativas e frutíferas. O processo 

de montagem do viveiro, mediado pelo IDERFLOR-BIO, contou com diversos atores sociais 

do município de São Geraldo e região, agricultores do PA Boqueirão e entorno, secretarias 

municipais de agricultura e meio ambiente, dentre outros parceiros. Estas estruturas foram 

montadas na área coletiva do PA Boqueirão para facilitar o acesso e o atendimento a todos os 

agricultores desta comunidade. 

Sobre os viveiros a presidente da associação do PA Boqueirão afirmou “Aqui no PA 

boqueirão trabalhamos com muitas fruteiras, da mata e do quintal, o viveiro vai melhorar 

muito para agente, tem tempo que agente queria, eu sempre falava na reunião do conselho do 

Parque, e agora veio; e não vamos parar por aí queremos colocar na área de associação 

horta coletiva também, e orgânica, e outra coisa que precisamos é material para processar 

nossos produtos”. 

Nos caminhamentos e visitas de campo, foram identificados agricultores que 

trabalham com SAFs e/ou Projetos Ambientais (Figura 10). 
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Figura 10:  Porcentagem de Agricultores que desenvolveram atividades voltadas à  produção 

de base ecológica ou projetos ambientais no PA Boqueirão. São Geraldo do Araguaia-PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação a realização de práticas de cultivo de base agroecológica ou Projetos 

Ambientais desenvolvidos nos lotes, 23,08% afirmaram já terem implantado SAF’s em suas 

áreas, 15,38% Projeto de Recuperação de nascente/matas ciliares. No entanto, a maioria dos 

agricultores visitados, 61,54%, nunca haviam implantado Projetos destas modalidade. 

Os SAF’s são práticas que quando desenvolvido em uma lógica familiar e de baixo 

impacto tem potencial para contribuir para a superação do modelo 

homogeinizador/difusionista. O quantitativo de agricultores que realizaram esta prática de 

forma conjunta com IDERFLOR no PA Boqueirão é significativo, quando comparado a 

receptividade desta ação em assentamentos de modalidade convencional. 

Segundo Barros e Silva (2013)  decidir produzir sem comprometer o patrimônio 

natural, e ao mesmo tempo, evitar dependências profundas do Sistema Econômico, com 

valorização das demais dimensões socioambientais é um grande desafio. 

O principais problemas relatados pelos agricultores para implantação do SAFs são a 

dificuldade de disponibilidade de água para irrigação, as altas temperaturas que incidem sobre 

a região no verão, e os solos degradados. Na fase Inicial de implantação do SAFs tratos 

culturais e irrigações constantes fazem-se necessárias, nesta fase a demanda hídrica é alta. 

Este problema se agrava no verão, uma vez que poucos lotes são cortados pelos principais 

mananciais hídricos da região Chambioasinho, e Boqueirão, e de acordo com informações dos 

agricultores em algumas áreas há até mesmo dificuldade em escavar poços. Conforme pode 

ser observado na fala da agricultora B “Meu maior sonho dentro do meu lote é reflorestar, 
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quero trazer a água de volta para o meu lote, superar essa dificuldade, é muito ruim um lote 

sem água”  

Foi possível verificar nas visitas in locu uma conscientização por parte dos 

agricultores no que diz respeito aos impactos dos modelos produtivos adotados na 

disponibilidade de serviços ambientais, conforme pode ser verificado na Tabela 6. 

 

Tabela 6:  Percentual de agricultores e descrição dos problemas ambientais percebidos nos 

lotes no PA Boqueirão – São Geraldo do Araguaia – PA. 

Problemas Ambientais Percentual  

Aumento da Temperatura 38, 46 % 

Não têm enfrentado nenhum problema ambiental 30,76 % 

Redução da disponibilidade de água nos lotes 30,76% 

Aumento na incidência de pragas como cigarrinha 15,38 % 

Queimadas e incêndios florestais 15,38 % 

Redução na frequência e/ou volume de chuvas. 7,69 % 

Alteração nas características físico-químicas do solo 7,69 % 

 

  

Conforme pode ser observado na figura 11, os agricultores do Projeto de 

Assentamento Boqueirão têm preferência por adubos orgânicos, em detrimento dos químicos, 

o que reduz a dependência destes sujeitos de insumos externos, tornando seus sistemas de 

produção mais sustentáveis. 

Figura 11: Porcentagem de agricultores que utilizam  insumos no  PA Boqueirão – São 

Geraldo do Araguaia – PA.  
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 Para Barros e Silva (2013) dentre as consequências da incorporação do modelo de 

agricultura indústrial pelos sujeitos do campo pode-se destacar catástrofes ambientais, 

relações extremas de dependência do mercado e de suas redes monopolizadas, esvaziamento 

do campo e inchaço das periferias urbanas. 

Conforme citado, anteriormente, uma forma de superar este modelo urbano-

industrial de desenvolvimento é através da adoção de práticas de base ecológica. Além da 

implantação de SAFs, Recuperação de áreas alteradas e produção de mudas diversificadas, 

outra ação que contribui para o baixo impacto ambiental é a produção e  utilização de adubos 

de origem orgânica, provenientes de produtos oriundos dos próprios lotes de Reforma 

Agrária: Folha de Mandioca, Cinza misturada com terra, Frepa de Madeira, Palha de  Milho, 

Palha e/ou fruto de Babaçueiro, Terra Preta queimada, Palha e pau de coco e esterco bovino. 

Nos levantamento de campo observou-se uma tendência por parte dos agricultores do 

Projeto de Assentamento Boqueirão a utilização de defensivos químicos sistêmicos, conforme 

pode ser visualizado na Figura 12. 

 

 

 

Figura 12: Defensivos Agrícolas mais utilizados nos cultivares pelos agricultores familiares 

do Projeto de Assentamento Boqueirão- São Geraldo do Araguaia-PA 
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Embora 46,15 % das famílias tenham afirmado não fazer uso de nenhum tipo de 

defensivo agrícola, dentre os agricultores que utilizam este recurso nos seus cultivares, 

observa-se conforme a figura 12, uma predominância do uso de defensivos químicos 

(agrotóxicos) sistêmicos com componentes de alta toxidez. Dentre os defensivos químicos 

citados pelos agricultores os de uso mais frequente são: Herbicida a base de Glifosato (N-

fosfonometil) glicina), utilizado por 23,07 % dos agricultores;   Carrapaticida a base de Alfa-

ciano-3-fenoxibenzil-22-dimetil - 3 - (22 diclovinil) – ciclopropano carboxilato, utilizado por 

23,07 % dos assentados e o  Herbicida a base de ácido piridino carboxílico e 2,4-D ao ácido 

arixialianóico. 

Conforme Ehlers (1999) a partir do século XX, os agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, automecanização, melhoramento genético provocaram uma série de mudanças nas 

lógicas produtivas em todo o mundo, tornando por conseguinte, a relação sociedade e 

natureza, já tão fortemente abalada, ainda mais insustentável. 

Conforme Souza e Resende (2003) os alimentos produzidos em larga escala, com o 

uso intenso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, são responsáveis por acarretar problemas 

de saúde na população. 

O uso de defensivos agrícolas constitui uma das principais ações que resultam na 

contaminação do solo e da água. A contaminação do solo ocorre após a infiltração de 

substâncias químicas com potencial nocivo, causando alterações na sua fertilidade e 

composição (OLIVEIRA et al., 2018). 

Caporal e Costabeber defendem a ideia de que a segurança alimentar implica a 

necessidade de produção de alimentos em quantidade e com qualidade, assim como na 
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possibilidade  de acesso da população aos alimentos produzidos. Nesta perspectiva percebe-se 

que ao optarem pela utilização de defensivos químicos com classificação altos níveis de 

toxidez os agricultores do PA Boqueirão comprometem sua segurança alimentar. 

Diante do exposto, percebe-se que além dos já abordado prejuízo a segurança 

alimentar, e os tão difundidos prejuízos à saúde humana advindos dos agrotóxicos, os mesmos 

prejudicam a qualidade do solo e consequentemente a sustentabilidade das atividades 

agrícolas.  

Sobre esta temática o agricultor F afirmou na ocasião da visita “ Eu sei que os 

venenos fazem mal, mas as vezes não tem jeito, quando agente vê a praga tomando conta do 

nosso plantio, bate a tristeza. A um tempão atrás veio uns técnicos aqui e ensinaram uns 

remédios naturais, na época eu tentei e não deu jeito na praga, aí larguei de mão, não sei se 

fiz certo o remédio”. 

A artificialização do sistema de produção nesta comunidade, com uso de 

Agrotóxicos e fertilizantes químicos por uma parcela significativa dos agricultores, pode estar 

ligada a associação de alguns fatores: a descontinuidade das capacitações voltadas para 

utilização de defensivos naturais, a difusão da ideia de que os defensivos químicos são mais 

eficientes, e/ou a incorporação dos defensivos químicos ao longo dos anos no modo de 

produção. 

Embora em menor proporção, alguns agricultores informaram que fazem uso de 

defensivos naturais, tais como calda de fumo, urina de vaca e calda de Nim (Azadirachta 

indica A. Juss). Os entrevistados afirmaram que geralmente utilizam estes defensivos naturais 

para o controle de pulgões, cochonilhas, mosca e lagartas. Como pode ser observado na fala 

da agricultora A. 

Agricultora A “ Aprendi desde cedo a usar tudo de bom que a terra tem. Eu não uso 

veneno e nem compro esses adubos de mercado, uso palha de coco, toco de pau, e sempre 

deu certo” 

Além da prática de uso de defensivo outra atividade impactante identificada no 

projeto de Assentamento Boqueirão caracteriza-se pelo uso do fogo nas atividades produtivas. 

Sobre esta temática a seguinte situação foi evidenciada: 

✔ 53, 84% dos agricultores visitados afirmaram não utilizar fogo, e nunca ter sofrido 

incêndio; 

✔ 15,38 % afirmaram não utilizarem fogo, mas já ter sofrido incêndio nos seus lotes 

provenientes de vizinhos ou do Parque. 
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✔ 7,7 % informaram que utilizam fogo nos cultivos agrícolas, mas nunca sofreu 

incêndio. 

✔ 7,7 informaram que utilizam fogo e que já sofreu incêndio acarretado do seu próprio 

processo de queima. 

✔ 15,38 informaram que utilizam fogo e já sofreu incêndio vindo de vizinhos ou do 

Parque. 

No projeto de Assentamento Boqueirão, através da análise de registros, relatórios de 

instituições, e de relatos dos próprios agricultores pôde-se perceber que capacitações voltadas 

para educação ambiental, e práticas produtivas de baixo impacto foram  realizadas ao longo 

dos últimos anos. Nota-se, que muitos agricultores mesmo conhecendo as consequências do 

uso do fogo e defensivos químicos para os cultivares e o saúde humana insistem em manter 

estas práticas na sua rotina de trabalho. 

Diante do exposto, percebe-se que mesmo conhecendo algumas práticas de cultivo de 

base ecológica e tendo condições naturais em seus lotes para o extrativismo vegetal, algumas 

famílias optam por não se dedicarem a estas práticas. 

Nas entrevistas de campo os agricultores foram questionados sobre os motivos que 

dificultam ou impedem a adoção do  agroextrativismo vegetal e práticas produtivas de base 

ecológica (Tabela 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7: Fatores que dificultam a realização de práticas de base ecológica e/ou 

aproveitamento de produtos da floresta de acordo com os agricultores entrevistados do PA 

Boqueirão – São Geraldo do Araguaia – PA 

Fatores que dificultam a realização de 

práticas de base ecológica e/ou 

Percentual de Agricultores 
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aproveitamento de produtos da floresta 

 

Linhas de créditos específicas para práticas 

sustentáveis 

 

30,76 % 

Dificuldade de abandono de Práticas (de 

alto impacto) com as quais já estão 

acostumados 

23,07% 

Descontinuidade das Capacitações e 

assistência técnica. 

23,07% 

Baixa disponibilidade de água nos lotes 

necessários aos tratos silviculturais 

 

23,07% 

Nível de Degradação do Solo (redução da 

aptidão agrícola) 

 

15,38 % 

Fragmentação da Vegetação Nativa (baixo 

volume de espécies de aproveitamento 

econômico. 

 

15,38 % 

Dificuldade de Armazenamento de 

Produtos 

 

15,38 % 

Baixo volume e frequência de chuvas 

 

15,38 % 

Para uma agricultura de base ecológica que de fato contribua a construção de um 

processo de transição agroecológica pelos sujeitos Paulus (2000) acredita que algumas 

questões devem ser superadas: construção de processos que fortaleçam a organização social 

dos beneficiários e sua articulação entre si e com os consumidores urbanos e papel 

diferenciado dos extensionistas. 

Wives (2010) constatou  em estudo realizado no litoral norte do Rio Grande do Sul 

verificou que os fatores que interferem em Sistemas de Cultivo de base ecológica estavam 

diretamente ligados as práticas locais, á cultura, a paisagens e aos recursos. 
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Borcaoni et al (2012) em trabalho realizado com agricultores familiares da natuagro 

Ijuí (RS) percebeu que agricultores que inicialmente haviam se identificado com uma 

proposta de agricultura de base ecológica, passaram por uma mudança de postura devido a 

razões de ordem do movimento histórico, além de aspectos predominantemente econômicos. 

A presente pesquisa corrabora com os resultados encontrados por Wives (2010) e 

Borcaoni (2012) no que tange a falta de recurso como um entrave ao desenvolvimento de 

atividades de base ecológica, os agricultores do Projeto Boqueirão citaram a ausência de 

linhas específica de crédito para trabalhar com práticas produtivas sustentáveis como uma das 

principais dificuldades de desenvolver atividades voltadas para  agricultura de base ecológica 

e aproveitamento de Produtos da floresta.  

Para Wives (2010) a capacidade de análise dos fatores que constituem o ambiente e o 

espaço social onde está inserido o sistema de produção amplia muito a capacidade de 

argumentação e o entendimento das relações que integram esses sistemas, tornado possível 

buscar compreender verdadeiramente o todo ou o mais próximo disso. 

 

4.6 POLITICAS PÚBLICAS PARA O CAMPO: Ações institucionais implementadas no 

Projeto de Assentamento Boqueirão que favorecem a aplicação de práticas de base 

ecológica. 

 

 É importante ressaltar a importância da assistência técnica, atores sociais e 

extensionistas na multiplicação de saberes na agricultura familiar, assim como, na mudança 

de paradigmas e realidades. Percebe-se com vista no relato dos agricultores e nas visitas aos 

lotes, que os serviços de ATES – Assesoria Técnica Social Ambiental e Projetos Socio-

Ambientais que vem sendo ofertado ao longo dos anos no Projeto de Assentamento 

Boqueirão pelo INCRA, EMATER – PA (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

do Estado do Pará), Iderflor-Bio, Projeto ARPA (Programa Áreas Protegidas da Amazônia), 

Secretaria de Agricultura, Movimentos Sociais, Universidades, Organizações não 

governamentais, Prestadoras de Serviço de ATES tem contribuído efetivamente na autonomia 

e emancipação dos sujeitos do campo que vivem nesta localidade. 

Os agricultores foram convidados a indicarem quais instituições já desenvolveram 

junto aos mesmos,  ações voltadas ao Desenvolvimento Rural Sustentável e educação 

ambiental. Os resultados encontram-se descritos na figura 13. 
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Figura 13: Porcentagem de agricultores que fizeram relações a instituições que promovem 

ações de desenvolvimento rural sustentável no Projeto de Assentamento Boqueirão. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por intermédio das atividades de campo e análise documental foi possível constatar 

que ao longo da história do Projeto de Assentamento Boqueirão ocorreram três períodos com 

cobertura de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) viabilizada pelo INCRA, na 

modalidade Chamada Publica ou Convênio. A primeira instituição atuou entre os anos de 

2006 e 2008, depois houve uma cobertura de Assistência Técnica Realizada pela Emater, e 

por  último o Assentamento foi contemplado na Chamada Publica 2014, recebendo 

Assistência Técnica da entidade selecionada neste certame, entre os anos de 2015 e 2016. 

Em se trataram de Assistência Técnica, volta para os eixos produtivos, social e 

ambiental, executada pelas prestadoras de serviço contratadas pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária, 69,23 % dos agricultores informaram que já foram assistidos 

por ATER, enquando 30,76% disseram nunca terem tido acesso a estes serviços. A mudança 

na configuração das famílias que ocupam o Projeto de Assentamento Boqueirão ao longo dos 

anos, pode justificar a inacessibilidade por parte de algumas famílias deste serviço, uma vez 

que o serviço encontra-se suspenso desde janeiro de 2017. 

Em relação as ações realizadas pela empresa de ATER de atuação mais recente no 

território do Projeto de Assentamento Boqueirão  aproximadamente 22,22% dos agricultores 

avaliaram os trabalhos deste instituição como excelentes, 66% como bom, e 11,11% como 

regular. 

Quando indagados sobre as ações que a prestadora de ATER de atuação mais recente 

desenvolveu no Projeto de assentamento os tópicos mais lembrados pelos agricultores 
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consistiram em: Orientações técnicas sobre plantio (15,38%), Curso de Manejo de Açaizal 

(15,38 %), Curso de Horticultura (15,38 %), Curso de pintura (15,38 %), Curso de bolo 

(7,69%), Curso de Docês (7,69%), Curso de Salgados (7,69%), Curso de Despolpamento de 

Açaí (7,69%), Curso de Adequação Ambiental da Propriedade (7,69%) Orientações Técnicas 

Sobre psicultura (7,69%), orientações sobre manejo de gado leiteiro (7,9%), Curso de 

Reciclagem nas Escolas (7,69%), 

Devido ao fato do PA Boqueirão localizar-se na Área de Proteção Ambiental do Parque 

Estadual Serra dos Martírios Andorinhas, o IDERFLOR-BIO vem desenvolvendo muitas 

ações voltadas para o desenvolvimento sustentável das Unidades Produtivas Familiares, e 

para a educação ambiental participativa. 

 Dentre estas ações destacam-se a implementação de Sistemas Agroflorestais em 

alguns lotes de Reforma Agrária, buscando conciliar melhoria da qualidade ambiental, com 

pluralidade na produção, melhoria da autonomia e soberania alimentar, assim como, geração 

de renda. De acordo com o Código Florestal Brasileiro – Lei 12651/2012. Os pequenos 

produtores rurais podem formar Sistemas de Produção das Áreas de Preservação Permanente 

– APPs e nas Reservas Legais RLs. 

 De acordo com informações da equipe técnica do Iderflor-Bio de São Geraldo do 

Araguaia, o critério de seleção destas famílias consiste na análise feita por esta equipe da 

disponibilidade e desejo do agricultor de trabalhar com SAFs, e de características pré - 

existentes no lote que viabilizem a implementação e manutenção dos mesmos. 

 De acordo com informações do IDERFLOR-BIO – Gerência de SAGA (2019) Os 

critérios técnicos para seleção da área e dos lotes contemplados com o Sistema Agroflorestal 

consiste na potencial finalidade ecológica que o SAFs pode exercer nesta área, priorizando-se 

solos com relevo acentuado e zonas frágeis, para que o SAFs contribua tanto para 

cumprimento por parte do agricultor da legislação ambiental vigente, no que diz respeito a 

Reserva Legal e Área de Preservação Permanente, quanto para a melhoria dos serviços 

Ambientais no lote.  Ainda, de acordo com informações da instituição gestora do Parque Serra 

dos Martírios Andorinhas características de relevo, solo, água e acesso são analisadas, e são 

escolhidas espécies diversificadas e de interesse, que tem potencial de geração de renda e 

potencializam a recarga de recursos hídricos. 

A introdução do componente arbóreo para ampliação e estabelecimento de novos 

mercados tem atraído o interesse dos Agricultores Familiares do Projeto de Assentamento 

Boqueirão em Participar do Projeto, uma vez que as espécies arbóreas utilizadas pelo 

IDERFLOR – BIO são geralmente espécies conhecidas pelos agricultores, sendo que muitas 
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delas têm ocorrência natural no lote dos mesmos. Sendo assim, os agricultores conhecem os 

potenciais usos da mesma e a existência de mercado em expansão na região para absorção dos 

produtos dessas essências florestais. 

 Na Amazônia existem diversas experiências com Sistemas Agroflorestais exitosas em 

áreas de agricultura familiar, comunidades indígenas e ribeirinhas […]. Estes sistemas quando 

adequados as características físicas e edafoclimáticas das regiões [...], e baseados na 

diversidade de espécies proporcionam estabilidade e bom desempenho dos processos 

ecológicos ( SOUSA et al., 2012). 

 É importante destacar a importância da união de esforços no intuito de promover 

Desenvolvimento Rural Sustentável em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária. A 

parceria IDERFLOR-BIO e EMATER (São Geraldo do Araguaia), de acordo com relato dos 

agricultores e de técnicos destas instituições tem se mostrado eficaz na implantação e 

monitoramento dos Sistemas Agroflorestais, assim como nas ações de Recuperação de Áreas 

Alterada. 

 Verifica-se que as ações realizadas pela ATER e pelo Orgão Gestor do Parque não tem 

se concentrado apenas em melhoria produtiva e geração renda, mas tem sido importantes para, 

o fortalecimento, resgate e construção de , conscientização ambiental junto aos agricultores, 

para melhoria de cuidados com saneamento e saúde, e para construção e resgate de uma 

memória do trabalho social. 

 Nos últimos anos o trabalho de ATES vem sendo repensado e ressignificado. As 

práticas assistencialistas vêm sendo transformadas em contribuições reais para autonomia dos 

sujeitos do campo. O universo do agricultor representa um espaço diverso onde se 

materializam e se vivenciam relações sociais fundadas na cultura, na experiência, na troca a 

de saberes, sendo assim a assistência técnica tem que pensar como compreender minimamente 

a essência de uma comunidade, antes de buscar fazer qualquer intervenção na mesma 

(INCRA,  2014). 

 Nos relatos dos agricultores nota-se uma mudança de paradigma e uma reaproximação 

com técnicas tradicionais, que já não eram trabalhadas pelos mesmos em seus lotes, percebe-

se uma tendência a valorização dos recursos naturais. Muitos agricultores entrevistados 

atribuíram este resgate de práticas e aumento da preocupação com o meio ambiente a 

percepção dos impactos negativos da forma como vinham conduzindo a atividade produtiva e 

as ações de educação ambiental realizadas pelas empresas executoras de serviços de ATER e 

pelo Orgão Gestor do Parque estadual serra dos martírios andorinhas. 
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 A influência dos trabalhos de educação ambiental no modo de conduzir as atividades 

nos lotes de Reforma Agrária, podem ser percebidas na fala da agricultora E “ As pessoas do 

meio ambiente, disseram que não pode mais derrubar a mata para colocar roça, então agora, 

eu estou só deixando a mata. É uma coisa bonita e certa”. 

Para Brandão (2007) onde existem pessoas existem processos educativos. Esta ideia 

fica clara no trecho da obra em que ele afirma que a educação existe em cada povo e entre 

povos que se encontram. 

 Partindo do pressuposto que onde existe inter-relação de pessoas existem processos 

educativos e interação entre diferentes elementos culturais, pode-se inferir que mudanças na 

infraestrutura, na politica, nos meios produtivos acabam ampliando ou diminuindo a inter-

relação entre os povos, podendo acarretar na incorporação ou abandono de algumas práticas 

culturais.   

 Outras entidades que tem somado esforços na promoção nas ações realizadas pelo 

IDERFLOR-BIO e a Associação dos Agricultores do Projeto de Assentamento Boqueirão é , 

ao longo dos últimos anos, são as  Secretaria Municipais de Agricultura e Meio Ambiente do 

município de São Geraldo do Araguaia, seja através do fornecimento de insumos e materiais, 

mediante solicitação dos agricultores, seja pela participação em ações das outras instituições 

que atuam no Projeto de Assentamento. 

Sena (2005) define parceria como sendo a união e organização de pessoas ou de 

instituições, com interesses comuns e fins específicos, com vista a viabilizar recursos 

financeiros, humanos, logísticos e técnicos por tempo definido”. 

Não é o caráter legal ou formal que determina as parcerias, e sim, a qualidade da 

relação que as distinguem, ou seja, o modo como instituições com distintos 

interesses, poderes, recursos e atribuições constroem um espaço onde se comportam 

como iguais na definição dos objetivos comuns, dos papéis e da complementaridade. 

Assim, buscam no parceiro os recursos e as capacidades que não estão ao seu 

alcance, mas que são necessárias para atingir seus propósitos. E mesmo tendo 

recursos e poderes distintos, os parceiros devem considerar-se iguais, num 

determinado momento, além de reconhecer e valorizar a contribuição que cada um 

representa (Christofidis, 2003) 

 

4.7 OFICINAS E CAPACITAÇÃO EM PRÁTICAS PRODUTIVAS DE BASE 

ECOLÓGICA E APROVEITAMENTO DE PRODUTOS DA FLORESTA 

 

4.7.1 OFICINA PARTICIPATIVA DE CONFECÇÃO DE BIOJÓIAS  
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 Os agricultores começaram chegar por volta das 8 da manhã, e participaram de um 

momento de socialização, um café da manhã organizado e compartilhado entre as 

pesquisadoras, a professora de artesanato e os Agricultores familiares do Projeto de 

Assentamento Boqueirão. 

 

Figura 13:Oficina Biojóias–PA Boqueirão – São Geraldo do Araguaia-PA. 

 

 A atividade iniciou-se as 9 da manhã, como uma roda de conversa entre os 

agricultores, as pesquisadoras, e a professora de artesanato. Esta roda de conversa teve como 

objetivo a abertura de um espaço onde as agricultoras puderam contar a sua história e a forma 

como a mesma dialoga com a história do Projeto de Assentamento Boqueirão, falar um pouco 

sobre as transformações sociais, culturas, ambientais e produtivas que o Assentamento vem 

sofrendo. 

 As 10 e 30 a professora Janekelly Gonçalves iniciou a prática, apresentando os 

materiais que seriam necessários para realização do curso: linha encerada, diferentes tipos de 

alicates e tesouras, pedras e sementes de essências nativas do Pará. Foi solicitado as 

agricultoras que escolhessem entre as sementes que estavam expostas aquelas com as quais se 

identificavam que traziam memórias, que achavam mais bonitas. 

 O curso foi iniciado com a prática de fazer colares. A professora demostrou como era 

feita a coloração das sementes e os cuidados que deveriam ser tomados para que as mesma 

tivessem durabilidade, logo após demostrou como era feita a perfuração das sementes, sem 

danificá-las. 
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 Logo após, foram apresentadas as sementes que seriam utilizadas no curso (Tabela 8), 

e as agricultoras puderam identificar quais daquelas sementes poderiam ser encontradas no 

Assentamento. As sementes utilizadas no curso foram trazidas de Belém-PA, uma vez que 

devido ao cronograma do curso e a sazonalidade das sementes, não foi possível realizar a 

coleta das sementes no Projeto de Assentamento Boqueirão, e em outros assentamentos do sul 

e sudeste paraense. Na ocasião da apresentação das sementes foi possível as agricultoras 

identificarem quais das essências florestais apresentadas eram encontradas no assentamento 

Boqueirão. 

Tabela 8: Sementes Utilizadas na Oficina de Biojóias. 

Nomeclatura Popular Produtos Confeccionados 

Paxuli Brincos e Pulseiras. 

Patiuba Brincos, Filtro dos Sonhos, Colares. 

Açai Brincos, Pulseiras, Colares, Filtro dos sonhos. 

Bacaba Brincos e Pulseiras. 

Lágrima de nossa Senhora Brincos e Pulseiras. 

Jupati Brincos Pulsei. 

Jarina Colares. 

Patauá Colares e Pulseiras. 

 

 Terminada esta etapa, iniciou-se as confecções das biojóias pela feitura de colares. As 

sementes mais escolhidas pelas agricultoras para esta etapa foram as de açai, bacaba, patchuli 

e marfim da Amazônia, com exceção do marfim da Amazônia, as sementes escolhida com 

maior frequência, foram também as que eram encontradas do Projeto de Assentamento 

Boqueirão, conforme relato das agricultoras 

 Foi possível notar um grande envolvimento das agricultoras para com a atividade, 

tendo o processo de aprendizagem da montagem de colares sido muito rápido, apesar de todas 

as agricultoras e agricultores que participaram do curso terem afirmado, que foi o primeiro 

contanto dos mesmos com confecção de biojóias. A etapa de confecção de colares durou em 

média 1,5 horas, tendo cada agricultora confeccionado uma média de 3 colares. 

  É importante referir que as agricultoras também aprenderam a fazer colares de pedras 

ornamentais e linhas enceradas. 

 Após uma pausa de 1 e 30 minutos para o almoço, foram retomados os trabalhos, com 

a prática de confecção de pulseiras, seguida da aprendizagem de fabricação de brincos. A 

última atividade prática da oficina consistiu no contanto das beneficiárias  de reforma agrária 
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com a confecção de espelhos dos sonhos. Nesta etapa a professora socializou com as 

agricultoras um pouco da história do espelho dos sonhos, e o seu significado. 

 O curso também contou com a presença da Professora e Pesquisadora da Embrapa 

Eliane Maria  Ribeiro da Silva, que socializou com as agricultoras, informações sobre 

características fisiológicas e morfológicas, técnicas de beneficiamento e quebra de dormência, 

assim como durabilidade de sementes que estavam sendo utilizadas no curso e outros usos das 

mesmas, para alimento, fins medicinais, ornamentais, dentre outros. 

 Ao final do curso, foi aberto um espaço para avaliação da aprendizagem e da 

metodologia do curso. Este espaço também serviu para as agricultoras externalizarem 

memórias que esta atividades resgatou nas mesmas, e sugerirem outros produtos e sementes 

da floresta que elas poderiam está utilizando para fins artesanais e consequente obtenção de 

renda. 

 Após o termino da atividade um pequeno questionário semi-estruturado foi entregue 

as alunas, para que as mesmas avaliassem, evidenciassem aspectos do curso que mais 

gostaram, e o resgate de saberes que esta atividade propiciou. 

 A agricultora Dona Mariza relatou “Que como presidente da associação, já participou 

de muitos cursos de capacitação, mas que nenhum havia feito ela lembrar tanto de sua 

infância, e de como na casa de seus pais se aproveitava tudo, as cascas, os galhos, as 

sementes, tudo tinha um uso, tudo virava remédio, virava brinquedo, virava alimento” 

 Seguem abaixo os dados estatísticos obtidos a partir deste questionário: 

  Um percentual de 60 % das agricultoras entrevistadas avaliaram a oficina como 

excelente, e 40 % como boa. Em se tratando da possibilidade de produzir as biojóias no 

Projeto de Assentamento Boqueirão 100% das agricultoras acreditam ser sim possível, uma 

vez que boa parte das sementes utilizadas no curso são encontradas no PA Boqueirão. 

 Para  a  Participante 3, “o curso foi muito importante pois tem muita semente e outros 

produtos naturais que temos na nossa região que jogamos fora ou não damos importância, e 

agora com curso vamos passar a olhar com outros olhos, as pulseiras os colares, tanta coisa 

que dá para fazer com sementes da nossa terra, e agente não sabia” 

 Sobre a possibilidade de trabalhar com as Biojóias de forma coletiva no Projeto de 

Assentamento Boqueirão 80 % acreditam que as agricultoras da Associação do PA 

conseguiriam sim se unir para produzir as biojóias, já 20 % acreditam que o trabalho com 

estes produtos de forma coletiva não é possível. 

 A  Participante 1. afirma “ Tudo programado dá certo. É possível trabalhar de forma 

coletiva sim. Foi um curso com muitos aproveitamentos, bem explicado. Eu já tinha visto 
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algumas pessoas usando Biojóias e achava que era uma coisa muito difícil e hoje vi que é 

muito fácil e agente tem tudo para fazer. Outra vantagem que agente tem é a Cachoeira 3 

quedas aqui pertinho, lá é turístico, dá muita gente, e todos querem levar lembranças, já estou 

imaginando eles levando nossas Biojóias” 

 Já a Participante 2. não vislumbra que o trabalho coletivo com Biojóias daria certo “ 

Algumas pessoas só se interessam no dia do curso, quando começam a ver as dificuldades não 

querem mais continuar praticando, começam a desanimar, acredito que para vender teremos 

certa dificuldade, e muitas pessoas desanimam na dificuldade” 

 Quanto as principais dificuldades de prosseguir o trabalho com as biojóias (Tabela 9), 

o resultado encontra-se descrito a baixo: 

 

Tabela 9: Dificuldades para trabalhar com Biojóias apontadas pelas agricultoras do PA 

Boqueirão – São Geraldo do Araguaia -PA 

Dificuldade  Percentagem de Agricultoras 

Acesso aos outros materiais necessários 40 % 

Dificuldade de Comercialização 20 % 

Dificuldade de se organizar para trabahar de forma 

coletiva 

 

40 % 

 

Sobre as sementes de espécies nativas que eram encontradas hoje no Projeto de 

Assentamento Boqueirão que as agricultoras acreditam que tem potencial para a fabricação de 

Biojóias (Tabela 10). 

 

 

Tabela 10: Espécies encontradas no PA Boqueirão – São Geraldo do Araguaia-PA, que tem 

potencial para confecção de Biojóias na opinião das agricultoras. 

 Espécies Florestais Nativas Percentual de Agricultoras que Citaram. 

Açai 100 % 

Bacaba 60 % 

Jatobá 60 % 

Coco Babaçu 40 % 

Tucum 20 % 

Cajá 20 % 

Fonte: 
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 Ao se trabalhar com comunidades de agricultura familiar é preciso vislumbrar a 

capacidade de estabelecer um olhar e uma análise diferenciada dos diversos grupos humanos 

com contextos socioculturais específicos, reconhecendo suas práticas e estratégias 

diferenciadas (LASAT – NEAF, 2007). 

 Foi aberto um espaço para uma discussão dialógica, ao final do curso, onde elas 

puderam falar sobre qual biojóia mais gostou de fazer que memórias lhe trouxeram. 

 Apenas 20 % das agricultoras disseram que o curso lhe trouxeram memórias. 

A presidente da Associação do PA Boqueirão remomoriou  “ Este curso me lembrou minha 

infância, agente brincava muito com sementes, brincavamos que eram enfeites, lá em casa 

muitas sementes viravam comida, a de abóbora, a de jaca e por aí ia”. 

 Percebe-se o quão diversas são as possibilidades de uso dos elementos da floresta, e o 

quão estas práticas fazem parte do viver de muitas comunidades. E mesmo dentre aqueles 

agricultores que já não realizam o uso desses recurso naturais de forma tão intensa, devido a 

degradação e escassez dos mesmos na atualidade, como no passado, ao se deparem em 

contato com as dádivas da natureza, conseguem rememoriar muitas fotografias que ficaram 

quiescentes no seu olhar e na sua alma. 

 Para Acioli e Gutemberg Guerra (2012) é importante pensar de forma interdisciplinar 

a Amazônia e compreender toda a sua diversidade, para expressar o pensar  Amazônico, a 

partir das suas várias matrizes e do que é peculiar a região. Segundo estes autores Benedito 

Monteiro quando se referiu ao debate  dos problemas socioambientais na Amazônia, 

argumenta que eles não se explicam  somente pela margem direita ou esquerda (dos rios), e 

sim, por serem parte de uma complexidade sistêmica, se explicam a partir de uma terceira 

margem. 

 

4.7.2 Oficina de capacitação em Fitoterápicos e Fitocosméticos 

 

 O curso contou com a presença de 12 agricultoras, tendo iniciado as 14 horas do dia 

com uma roda de conversa entre as agricultoras dos PAs Boqueirão e Praialta Piranheira. 

Neste momento as agricultoras do GTAE puderam contar um pouco da história do grupo 

(desafios, obstáculos e conquistas), o movimento pela conservação ambiental, marcada por 

lutas, tragédias e superações, e emocionaram as anfitriãs. As assentadas do boqueirão 

puderam falar um pouco com as visitantes sobre experiências vividas e politicas a que tiveram 

acesso voltadas para sistemas agroflorestais e utilização de produtos da floresta. 

Figura 14: Oficina Fitoterápicos–PA Boqueirão – São Geraldo do Araguaia-PA. 
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 Agricultora– GTAE 1 “As vezes agente esta com muita vontade de fazer uma coisa e 

não sabe fazer. Agente que mora na roça esta sempre tentando fazer muita coisa para 

melhorar a renda a alimentação da nossa familia. Eu tenho  prazer de ensinar. Agente aprende 

até conversando, compreendendo o labutar um do outro” 

 Brandão (2007) afirma não haver grupo humano estável que, além de ter sua vida 

social, não tenha também a sua história, a sua memória, a sua cultura […..] esta complexa teia 

e trama que envolve estes conhecimentos consistem na experiência de uma cultura, de sua 

partilha recíproca e de seu aprendizado, e está contida nas diversas formas do ser humano 

ocupar o planeta, socializar a natureza e criar modo de vida. 

 Logo após a Presidente da Associação fez um acolhimento relatando “agente não faz 

nada só, quando pensamos no coletivo tudo da certo. Nós temos tudo na nossas mãos para 

trabalhar com as Biojóias depois do curso que fizemos. E agora este de remédios e cosméticos 

com produtos da natureza, vamos ter mais uma opção. Temos muitas riquezas em nossos 

lotes, no nosso Assentamento, temos que usar esta riqueza para nos ajudar, ajudar nossa 

família e ajudar o próximo” 

 A parte prática iniciou-se com a distribuição por parte das representantes do GTAE de 

um informativo sobre os principais produtos artesanais fitoterápicos e fitocosméticos 

produzidos pelo grupo e seus benefícios para saúde e beleza. 

 Na sequência foram apresentados os ingredientes, utensílios, e recipientes que seriam 

necessários para a realização do curso, e distribuídas as tocas e luvas para as alunas. 
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 O primeiro produto cuja técnica de produção foi ensinada foi o Sabonete de Andiroba, 

uma vez que o mesmo precisaria passar por um processo de secagem, de um dia para o outro, 

para que o corte das barras pudesse ser efetuado.  Conforme informações do GTAE. O 

sabonete de andiroba tem alto potencial de limpeza dos poros da pele e hidratante. 

 Os produtos utilizados para produção do sabonete foram Vaselina, Essência, Lauril e 

Óleo de Andiroba. O óleo de andiroba utilizado na produção dos fitocosméticos e 

fitoterápicos foi trazido no Assentamento Agroextrativista Praialta Piranheira. É importante 

referir que devido ao processo de retirada da cobertura vegetal, que o Projeto de 

Assentamento Boqueirão sofreu nas últimas décadas, a andiroba é encontrada em Pequena 

quantidade, logo as agricultoras do Projeto de Assentamento levantaram a questão, que seria 

muito difícil com a atual composição florística dos remanescentes do PA Boqueirão, elas 

conseguirem produzir produtos à base de andiroba para comercialização. Mas que após o 

curso elas iriam se reunir para pensar em alternativas de essências florestais que pudessem ser 

utilizadas. 

 A  Coordenadora do GTAE, do Projeto de Assentamento Agroextrativista declarou 

que já fizeram experiências com castanha do Pará para alguns cosméticos e fitoterápicos e que 

haviam conseguido bons resultados. 

 A  Presidente da Associação do Projeto de Assentamento Boqueirão questionou se o 

GTAE já havia tentado a preparação de algum produto a base de açai, que é uma essência 

nativa encontrada em grande quantidade no PA Boqueirão. A  coordenadora do GTAE 

declarou que este é um grande desejo do GTAE, mas que uma capacitação se faria necessária 

para que elas aprendessem. 

 Durante todo o processo de fabricação do sabonete, as agricultoras do PA Praialta 

Piranheira e Boqueirão, aproveitaram para trocar experiências, sobre os potenciais usos de 

produtos da floresta e plantas medicinais. Depois de realizado o preparo do sabonete e o 

despejo do líquido nos Canos, o sol já estava se pondo, e as agricultoras foram para casa 

descansar para o segundo dia de curso. 

 No segundo dia de curso, por meio de um café da manhã, foi possível um processo de 

socialização mais descontraído entre as agricultoras, o que não havia sido possível no 

primeiro dia devido a poucas horas de luz que as beneficiárias da reforma agrária tinham para 

a produção do sabonete. 

 O primeiro produto fabricado foi o repelente, que demandou o uso de glicerina, àlcool 

cereal, essências e andiroba. De acordo com informação do GTAE o produto tem como 
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finalidade a prevenção de picadas de mosquitos, muriçocas, e auxilia no tratamento de lesões 

de pele provocada por picadas de insetos 

 A pomada cicatrizante por sua vez, tem a finalidade de cicatrização de picadas de 

insetos, Espinhas, Feridas, Assaduras, doenças de pele entre outras. Este fitoterápico leva na 

sua composição Mel, Andiroba e Vaselina pastosa. 

Presidente da Associação do Projeto de Assentametno Boqueirão “ Eu aprendi a aprimorar o 

pensamento no coletivo, quando pensamos na maioria o trabalho vem para o bem” 

 Este intercâmbio de saberes entre agricultores familiares do sudeste paraense, 

possibilita a transferência e construção de conhecimentos diversos que podem transformar 

realidades, e que contribuem para o fortalecimento da agricultura familiar na região, 

representando alto potencial de resistência ao domínio dos grandes empreendimentos 

degradadores sobre o território. 

 O espaço amazônico é marcado por uma sociodiversidade que reflete temporalidades 

desiguais e combinadas de grupos sociais  distintos que produzem e organizam seus espaços 

de acordo com seus modos de ser e de viver configurando um  influência cultura de crenças, 

hábitos  e mitos influenciados em muito pela herança do índio, do europeu e do negro africano 

(Ferreira, 2012). 

 Ao final da oficina, abriu-se um espaço para avaliação, onde as agricultoras puderam 

falar sobre as suas impressões com a atividade, as memórias que a mesma resgatou, e as 

potencialidades que o Projeto de Assentamento Boqueirão tem para trabalhar com 

fitocosméticos e fitoterápicos e produtos similares. 

 Uma das agricultoras levantou a questão de que devido ao desmatamento incentivado 

na área por populares e instituições, sob o pretexto de que se os agricultores não retirassem a 

floresta para produzir iriam perder a terra na época da ocupação, o Projeto de Assentamento 

Boqueirão tem pouquíssimos remanescentes de Andiroba, e muitas delas não produzem. 

 Neste momento, as agricultoras abriram um debate sobre quais espécies que tem em 

quantidade significativa no PA Boqueirão, que poderiam ser utilizadas para produção de 

fitoterápicos. Dentre as espécies citadas destacam-se a Castanha do Pará, Cupuaçu, Buriti, 

Babaçu. 

 Após o debate as agricultoras foram convidadas, para se caso desejassem, de forma 

voluntária, respondessem um pequeno questionário sobre a oficina com 6 questões 

discursivas.Todas as agricultoras, 100 %, avaliaram a oficina como excelente. Quando 

questionadas sobre o que mais chamou atenção na oficina, as respostas foram as seguintes 

(Tabela 11): 
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Tabela 11:Fatores que chamaram atenção das agricultoras na oficina de fitoterápico – Projeto 

de Assentamento Boqueirão – São Geraldo do Araguaia – PA. 

Aspectos que chamaram atenção das 

agricultoras 

 Percentagem de Agricultoras 

Valorização de Recursos Naturais que elas tem no 

Lote 

50 % 

Possibilidade de Melhoria da Renda  25  % 

Possibilidade de trocar conhecimento com outras 

agricultoras de longe 

12,5 % 

Aprender fazer produtos novos 12.5  % 

Fonte: 

 Todas as participantes, 100 %, acreditam ser possível produzir fitoterápicos no Projeto 

de Assentamento Boqueirão. E o mesmo percentual  crê que esta produção pode ser feita de 

forma coletiva. 

 Em se tratando das dificuldades de se produzir os fitoterápicos no Projeto de 

Assentamento Boqueirão, os apontamentos foram os seguintes (Tabela 12): 

 

Tabela 12: Dificuldades encontradas em Produzir Fitoterápicos no Projeto de Assentamento 

Boqueirão. 

Dificuldades de Produzir os fitoterápicos Percentagem de Agricultoras  

Acesso as outras matérias-primas (exceto óleo de 

essências nativas) 

62,5 % 

Problemas organização coletiva 12,5 % 

Escoamento da Produção 12,5 % 

Não justificaram 12,5 % 

Fonte: 

 A Senhora Márcia de Souza Ribeiro “ Acredito que é uma grande oportunidade de 

gerar renda para as mulheres do nosso PA, agente já estava pensando em fazer um grupo de 

mulheres, mas tem que ter força de vontade para não desanimar, o que vai dificultar são os 

outros produtos que precisa para fazer os fitoterápicos e os fitocosméticos, que nós não temos 

na nossa região, precisaremos fazer um investimento inicial” 

 Quando o resgate de memórias sócio – afetivas que o curso possibilitou  62,5 % das 

entrevistadas disseram que o curso lembrou práticas que aprenderam com seus pais avôs, e 

que muitas delas, elas praticam até hoje e ensinam os filhos. 
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 Marcia “Me lembrei na hora da minha vó fazendo sabão caseiro, com gordura de 

porco, e outros óleos que ela tinha, eu ajudava, passava horas mexendo, para depois poder 

brincar com minha vó” 

 Conforme Silva e Silva (2012) nas comunidades rurais as práticas produtivas, 

constroem, resgatam e materializam saberes, que perpassam gerações, sendo socializados nas 

relações de convivência familiares e comunitárias. 

 Enquanto a Participante 1 se lembrou dos cosméticos, a Luciana rememoriou os 

remédios que seus pais a faziam “Lá em casa nunca faltava remédio para nada, ninguém 

comprava remédio, meus país faziam garrafadas pozinhos, usando sementes, óleos de pau, 

caule, folha, toda a parte das árvores virava remédio, agente juntava a família toda para fazer” 

Sobre as espécies florestais e outras plantas que poderiam ser utilizadas para a 

produção de fitoterápicos, os agricultores listaram: 

Tabela 13: Espécies Florestais e outras plantas que poderiam ser utilizadas para fitoterápicos 

na opinião das Agricultoras. 

Espécies com potencial para fitoterápico no 

Boqueirão 

Percentual de agricultores que citaram 

Buriti  100 % 

     Castanha do Pará 62,5 % 

Coco Babaçu 50 % 

Cupuaçu  37,5 % 

Pequi 37,5 % 

Bacurí 25 % 

Açaí 25% 

Mamona 12,5 % 

 

4.7.3 Oficina de Hortaliça 

 

 Esta oficina contou com a presença de 15 agricultores. Sendo a oficina que contou 

com uma distribuição proporcional de gênero, levando em consideração que as outras oficinas 

contaram com a presença de mais representantes do gênero feminino. 

 

Figura 15: Oficina Hortaliças –PA Boqueirão – São Geraldo do Araguaia-PA. 
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 O curso iniciou-se com um café e momento de socialização organizado pelos 

agricultores, neste espaço foi possível perceber a expectativa dos agricultores em relação ao 

curso de hortaliças, uma vez que todos os agricultores participantes cultivavam horta em seus 

lotes, e queriam aproveitar a oficina para tirar dúvidas sobre problemas que enfrentam com 

problemas nutricionais, patógenos, e sobre técnicas que podem utilizar para reduzir as 

mortalidade, melhorar o vigor e a qualidade de suas hortaliças. 

 A oficina iniciou-se com uma fala de acolhimento da presidente da associação e 

proprietária da casa onde o evento foi realizado, Presidente da Associação do Projeto de 

Assentamento Boqueirão “Temos só que agradecer, nós aqui do boqueirão somos muito 

abençoados, fomos recentemente contemplados com um viveiro do IDERFLOR-BIO em que 

poderemos produzir mudas de nativas para recuperar nossas nascentes e rios, e de frutífera 

para comercializar fazer polpa. Eu tinha comentado com a gerente do IDERFLOR que nosso 

sonho é que ali no nosso espaço da associação agente pudesse trabalhar com várias iniciativas 

coletivas, porque sempre acreditei que juntos agente chegaria mais longe e estamos chegando. 

Eu vejo na nossa área de uso coletivo, além do viveiro uma horta grande, hidroponia, que 

agente possa trabalhar com as biojóias e os cosméticos que aprendemos, eu sonho e não é um 

sonho só meu. Este curso de horta veio na hora certa, agente já fez curso de horta com as 

prestadoras de ATER do INCRA tem muitos anos, mas não era horta orgânica, tenho certeza 

que vamos aprender muitas coisas novas para trabalhar nossas hortas, mas que também 

poderemos aplicar na nossa horta, no nosso SAF’s. 

 Em seguida ocorreu a apresentação do técnico responsável pela mediação da oficina e 

o mesmo falou sobre sua experiência com extensão adquirida nos 10 anos de Emater, e 15 de 

Assistência Técnica no Estado do Pará, e da sua história e vivência com hortaliças. 
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“Eu sou filho de agricultor, cresci lidando com a terra, e sempre tive muitas curiosidades 

sobre como lidar com ela. Sempre gostei de lidar com a horta. Não foi fácil sair de cajazeiras 

com 17 anos e ir para Redenção estudar técnico em agropecuária, fiquei muito tempo sem ver 

a família pois não tinha dinheiro para ir, passei muita dificuldade, e sempre tive na minha 

cabeça que eu queria passar o conhecimento que tive a oportunidade de aprender. Logo que 

me formei tive a oportunidade de trabalhar com Assistência Técnica Social e Ambiental em 

uma prestadora de serviço, depois passei no concurso da Emater e continuei multiplicando 

conhecimento e quanto mais trabalhava com ATER ia percebendo que eu aprendia mais com 

os agricultores do que eles comigo. Sempre busquei aprender mais e mais sobre horta, realizei 

o sonho de ter minha própria horta e de usá-la para construção e troca de conhecimento. 

Comecei a fazer faculdade de Agronomia, num município diferente do que eu trabalhava, foi 

sofrido. Mas este ano conclui o curso e esta é a primeira vez que ministro um curso como 

Agrônomo. E é uma honra poder vir aqui em uma região distante da onde trabalho, trazer um 

pouco do que sei para um Assentamento localizado em uma Área de Proteção Ambiental, em 

pouco tempo que estou aqui já percebi uma preocupação de vocês com produzir horta sem o 

uso de veneno, de levar alimento saudável para a família de vocês e os moradores de São 

Geraldo do Araguaia que compram seus produtos na feira. Vocês estão de Parabéns” 

  A primeira etapa da oficina consistiu em uma apresentação teórica sobre o processo 

de implantação de estrutura física, custos, técnicas de produção, dicas de manutenção e 

defensivos naturais. 

 Nesta etapa os agricultores interagiram muito entre si e com o facilitador da oficina. 

Trocando experiências de como aprenderam a trabalhar com horta com seus pais, avós, de que 

tipo de resíduo orgânico costumas utilizar para adubação, sobre as principais dificuldades que 

enfrentam ao trabalhar com hortaliças, dentre outros aspectos. 

 Silva e Silva (2012) acreditam que os próprios agricultores são organizadores de 

estratégias que favorecem sua formação e a transformação dos espaços onde vivem e 

produzem seu sustento, sendo estes espaços de luta, de vida, e de trabalho 

 No decorrer do curso de hortaliças, também foram abordadas algumas questões 

referentes a educação ambiental, a importância de evitar queimadas, usos de defensivos 

agrícolas não só nas hortaliças, mas em todos os cultivos, a importância da proteção dos 

mananciais hídricos. 

 Para Loureiro (2000) a educação ambiental é fundamental para o cenário de crise que 

estamos vivendo, a educação ambiental é elemento estratégico na formação de ampla 



102 

 

consciência crítica das relações sociais e de produção que situam a inserção humana na 

natureza. 

 A consciência que Loureiro (2000) aborta pode ser entendida no sentido proposto por 

Paulo Freire, que engloba o movimento dialógico entre o desvelamento crítico da realidade e 

a ação social transformadora, segundo o princípio de que os seres humanos se educam 

reciprocamente e são mediados pelo mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 Ao se debruçar sobre o estudo de fatores que interferem no desenvolvimento de 

práticas agroecológicas no Projeto de Assentamento Boqueirão, verificou que aspectos como 

a fragmentação dos ecossistemas naturais, descontinuidade das capacitações voltadas para 

práticas sustentáveis, características edafoclimáticas, disponibilidade de água e dificuldade 

por parte dos agricultores de abandonar modelos com os quais estão adaptados interferem no 

desenvolvimento destas práticas. 

 Por outro lado, a constatação de que apesar da alta fragmentação dos ecossistemas 

naturais, o Projeto de Assentamento Boqueirão apresenta uma variedade significativa de 

produtos da sociobiodiversidade, boas vias de acesso, bom fluxo de comercialização, boa 

organização social e localiza-se próximo a uma Unidade de Conservação favorece a 

realização de práticas de base ecológica e aproveitamento de produtos da floresta. 

Diante do exposto, foi possível verificar que as hipóteses de que deficiência de 

elementos de infra-estrutura, dificuldade de comercialização dos produtos da 

sociobiodiversidade e afinidade baixa dos agricultores com práticas sustentáveis de produção, 

dificultam a realização das mesmas, foram negadas. 



103 

 

 Por outro lado, a premissa inicial de que a descontinuidade na oferta de assistência 

técnica, dependência de pacotes tecnológicos  e características edafoclimáticas  interferem no 

sucesso de iniciativas voltadas para “boas prática” nesse assentamento foram comprovadas 

como verdadeira. 

 Verificou-se que fatores não trabalhados nas hipóteses iniciais como alta fragmentação 

dos ecossistemas naturais,  dificuldade de acesso a linhas de crédito específicas para práticas 

rurais sustentáveis, descontinuidade e dificuldade de aplicação das capacitações realizadas por 

entidades que atuam no PA, baixa disponibilidade de àgua superficial e dificuldade de ter 

acesso a subterrânea nos lotes são fatores que exercem influência direta no modo em que se 

pratica ou ausência de práticas de base ecológica. 

 Ao analisar as ações institucionais realizadas neste Projeto de Assentamento voltadas 

ao desenvolvimento rural sustentável, assim como a visão dos agricultores a cerca das 

mesmas, percebe-se que as mesmas tiveram uma boa receptividade por parte do público-alvo. 

No entanto, a desassociação destas iniciativas, com outras Politicas Públicas capazes de 

contribuir para consolidação da produção agroecológica e escoamento dos seus frutos, fazem 

com que estas atividades sejam vistas como secundárias e com baixo potencial de renda pelas 

famílias, interferindo diretamente na motivação para o seu desenvolvimento. 
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 Dentre os produtos da floresta de ocorrência natural  no Projeto de Assentamento 

Boqueirão que são utilizados para auto-consumo e/ou comercialização destacam-se Açaí 

(Euterpe Oleracea), Coco Babaçu (Attalea speciosa) Castanha do Pará (Bertholletia excelsa 

H.B.K), murici (Byrsonima crassifolia L. Rich), Bacuri (Platonia insignis Mart), Cupuaçu 

(Theobama grandiflorum - Willd.  Ex. Spring). A manutenção de pequenos fragmentos de 

vegetação secundário no entorno de mananciais hídricos ou especializados no interior da 

propriedade, favorece o desenvolvimento por parte dos agricultores de aproveitamento 

alimentar/econômico de produtos da floresta. 

 Outra constatação relevante, é que as ações desenvolvidas pela assistência técnica do 

INCRA, quando a mesma estava ativa, e pelo IDERFLOR-BIO no Projeto de Assentamento 

Boqueirão tem oferecido contribuições para adoção de práticas produtivas menos impactantes 

por parte dos agricultores e para o aumento dos cuidados para com a conservação dos recursos 

naturais. 

 Em se tratando de produtividade agrícola, constatou-se que o reaproveitamento 

energético no interior dos lotes, a diversificação produtiva e a produção para auto consumo 

alimentar coloca os agricultores do Projeto de Assentamento Boqueirão numa posição de 

aproximação a uma agricultura de base ecológica; enquanto, a dependência de “pacotes 

tecnológicos” os aproxima “do olhar” do agronegócio, contra o qual, paradoxalmente o 

agricultor lutou outrora. 

Atualmente, após vivenciar escassez de recursos ambientais e desastres ecológicos, a 

população, mundial vem percebendo que as atividades econômicas, assim como a 

sobrevivência da humanidade depende intrinsecamente da disponibilidade de serviços 

ambientais.  

Diante desta premissa, pesquisas e projetos que se dediquem ao estudo de  fatores que 

interferem no sucesso de práticas sustentáveis de produção, mostram-se relevantes, e com 

potencial para fornecer importantes contribuições para melhoria da qualidade ambiental, 

superação de modelos hegemônicos, e proteção ao saber tradicional. 
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APÊNDICE A – Questionário Semi – Estruturado  

 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE A VISÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES SOBRE 

VIVER NO ENTORNO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E SOBRE O 

DESDOBRAMENTO DE AÇÕES AGROECOLÓGICAS 

 

Nome:  

Idade: 

Nível de Escolaridade: 

Raça: 

Sexo:   F( )   M() 

Tempo em que o Lote de Reforma Agrária é sua morada habitual? 

Denominação do Lote: 

Realiza alguma atividade de interesse comunitário? Se, sim, qual? 

Autoriza a divulgação de suas respostas: sim ( ) ou não ( ) 

 

 

Vínculo afetivo com a Terra e Questões Fundiárias 

 

1- Como se deu a chegada da família na área do Projeto de Assentamento Boqueirão? 

 

 

2- Como era a área onde hoje é o seu lote quanto vieram morar no mesmo? 

 

 

3- Quais foram as principais dificuldades enfrentadas no inicio da ocupação do Lote e ao 

longo do habitar no mesmo? 

 

 

4- Quais experiências afetivas, produtivas, culturais, ecológicas foram vivenciadas no 

Lote/Projeto de Assentamento que vocês consideram mais exitosas e/ou que trouxeram maior 

alegria para Unidade Familiar? 
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5- Quais as vantagens e desvantagens de ser um agricultor familiar beneficiário da Reforma 

Agrária? 

 

6- Você considera que a organização social dos agricultores do PA Boqueirão é satisfatória? 

Atende as demandas do Projeto de Assentamento? 

 

7- Vocês já pensaram em se mudar do Lote? Se sim? Qual a motivação? 

8- Em se tratando da área na qual vocês vivem e desenvolvem suas atividades produtivas, 

qual o maior sonho da família? 

 

9- Na opinião de vocês, qual os maiores desafios que os agricultores do Projeto de 

Assentamento Boqueirão ainda tem que enfrentar? 

 

 

 

Atividades Produtivas 

 

 

1- Qual a principal atividade econômica desenvolvida no lote? 

 

2- Quais tipos de defensivo agrícolas vocês utilizam? 

 

3- Qual tipos de adubos e fertilizantes? 

 

4- Qual a procedência das sementes que utilizam? 

 

5- Costumam praticar mutirões dentro do Projeto de Assentamento para o desenvolvimento de 

atividades produtivas? 

 

6- Como é realizada a divisão do trabalho na Unidade Produtiva Familiar? 

 

7- Recebeu algum tipo de Assistência Técnica?Se sim de quais instituições? 
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8- Já acessou alguma linha de crédito voltada para agricultura familiar? A experiência foi 

positiva e contribuiu para o desenvolvimento do lote? 

 

9- Sentiu alguma diferença no modo de Produção no Projeto de Assentamento após a criação 

do Parque Estadual Serra dos Martírios Andorinhas? Se sim Quais? 

 

10- Qual a origem dos alimentos consumidos no lote? 

 

11- Qual o meio de comercialização dos produtos? 

 

 

 

Meio Ambiente e  Agroecologia 

 

 

1- Você sentiu redução ou aumento na Cobertura Vegetal Nativa na região ao longo da 

história do Projeto de Assentamento? 

 

2- No seu Lote possuí algum remanescente Florestal? 

 

3- O seu lote possui o Cadastro Ambiental Rural? Se sim, foi elaborado por qual instituição? 

 

4- Há alguma Área de Preservação Permanente ou Reserva Legal que já foi  localizada no 

lote(por meio de CA, croqui de uso do solo, mapa georreferenciado)? 

 

5- Você tem enfrentado algum problema no lote decorrente da degradação da vegetação 

nativa? 

 

6- Existe  espécies de animais e plantas no Projeto de Assentamento na época da criação do 

mesmo que hoje não são mais encontrados? 

 

7- Sentiu alguma diferença no modo de produção no Projeto de Assentamento após a criação 

do Parque Estadual Serra dos Martírios Andorinhas? Se sim, quais? 
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8- Quais espécies de animais e plantas (árvores nativas, arbustos etc.) são encontrados na sua 

propriedade hoje? 

 

9- Já desenvolveu algum Projeto Ambiental ou agroecológico no lote? 

 

10- Realiza ou já realizou aproveitamento de produtos da floresta? 

 

11- A  Assistência Técnica que você recebeu desenvolveu alguma ação voltada para educação 

ambiental ou incentivo a práticas agroecológicas? 

 

12- Existe algum tipo de incentivo a conservação ambiental? 

 

13– Você gosta de morar numa Área de Proteção Ambiental e no entorno de um Parque 

Estadual? 

 

14- Você acredita ter qualidade de vida vivendo no PA Boqueirão? 

 

15- Você se sente ou já sentiu necessidade ou se sentiu pressionado a vender o seu lote de 

Reforma Agrária? 

 

16 – Qual a destinação dada ao lixo no lote? 

 

17- Qual a destinação dos dejetos humanos? 

 

18-  Você se sente impactado por alguma ação degradadora realizada por seus vizinhos? 

 

 

19- Existe algum problema de saúde que não era comum na época da criação do PA e hoje é 

bastante diagnosticado no mesmo? E a que você atribui este aumento na ocorrência de 

doenças? 

 

20- A educação ambiental é tratada na escola dos seus filhos? 

 

21- Qual a origem dos alimentos consumidos no lote? 
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22 – Qual o meio de comercialização dos produtos? 

 

23- Você vê alguma vantagem ou desvantagem em ser um agricultor familiar beneficiário da 

reforma agrária? 

 

24- Você considera os agricultores do PA Boqueirão organizados? 

 

25- Vocês se reúnem para realizar alguma atividade coletiva voltada para preservação 

ambiental? 

 

26- Os gestores do Parque promovem cursos para os agricultores voltados para práticas 

produtivas sustentáveis ou aproveitamento de produtos da floresta? 

 

27. Vocês sofrem com incêndios florestais? 

 

28- Você acha as políticas e programas do órgão gestor da Unidade Satisfatórias? 

 

29- Você considera as ações do Incra voltadas para conservação do meio ambiente e 

qualidade de vida nos Assentamento safisfatória? 

 

30- Vocês recebem algum tratamento diferenciado do INCRA por estarem no entorno de uma 

unidade de conservação? 

 

31- O que você acha da Legislação e Politica Ambiental Brasileira? 

 

32- Você conhece algum incentivo governamental a revegetação de matas ciliares e 

recuperação de áreas degradadas? 

 

33- O que o governo poderia fazer para melhorar a qualidade ambiental dos estabelecimentos 

agropecuários e assegurar o cumprimento da legislação? 

 

34- Na sua opinião, qual a principal ação que um agricultor pode desenvolver para a  melhoria 

da qualidade ambiental da Região onde mora? 
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35- Em sua opinião qual a principal importância da agricultura familiar? 

 

36- A agricultura familiar vem aumentando ou diminuindo nas últimas décadas?  

 

37- Quais o principal motivo que leva a migração de produtores rurais e/ou membros de sua 

família para as Cidades. 

 

38- Em sua opinião é possível conciliar desenvolvimento rural com sustentabilidade? 
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ANEXO A – Termo de autorização de uso 

De imagem e depoimentos 

 

Eu, ……………………………………………………………………………………, inscrito 

no CPF………………………………, portador do RG………………………..Depois de 

conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da 

pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso da minha imagem e da minha 

propriedade, como também o uso do meu depoimento, especificados no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, as 

pesquisadoras Keylla Lopes de Almeida e Profa.Dra. Andréa Hentz de Mello (orientadora)  do 

projeto de pesquisa intitulado “Conservação, lógicas familiares e boas práticas: 

Perspectiva agroecológica na APA Araguaia, Assentamento Boqueirão – São Geraldo do 

Araguaia –PA” publicar  as fotos necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer 

ônus financeiros a nenhuma das partes. Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em 

favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto 

nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Lei N.o 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei 

N.°10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto No 3.298/1999, alterado pelo 

Decreto No 5.296/2004). 

 

Marabá,…….. de………………………………… de 2018. 

 

 

 

 

Keylla Lopes de Almeida 

Aluna responsável pelo projeto 

 

 

 

 

Assinatura do Agricultor  

 

 


