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RESUMO 

 

O modo de vida agroextrativista da sociedade tradicional da Reserva 

Extrativista do Cajari se constituiu com base na produção do território tradicional, cuja 

ocupação remete aos camponeses migrantes que foram escravizados na porção sul 

do Amapá a partir das primeiras décadas do século XIX, com base em relações de 

trabalho baseadas no aviamento. 

A partir da implantação do Complexo Agroindustrial Jari naquela região, em 

1967, a população local fora ameaçada de expulsão de seu território, sendo que o 

objetivo geral desta pesquisa é analisar o conflito de terras que resultou na criação da 

referida reserva extrativista, abarcando os anos de 1960 e 2015 a fim de compreender-

se os desdobramentos territoriais da criação da reserva extrativista, como a criação 

da Cooperativa Mista dos Produtores Agroextrativistas do Cajari (COOPERALCA) e a 

produção local de biscoitos de castanha. 

O método utilizado fundou-se na abordagem materialista e dialética da história, 

na teoria da criação e recriação do campesinato e no trabalho de campo vinculado ao 

relato etnográfico como proposta metodológica para o estudo a análise geográfica da 

reprodução territorial das sociedades tradicionais. Como técnicas de pesquisa, 

utilizamos a história oral, o levantamento bibliográfico, a pesquisa documental e a 

composição de séries fotográficas.  

Com a organização política daquela sociedade em torno do Conselho Nacional 

dos Seringueiros, o território tradicional fora juridicamente definido como reserva 

extrativista, garantindo-se a manutenção do território e do modo de vida 

agroextrativista.  

Ainda que diante da manutenção da venda de parte da produção extrativista 

local para atravessadores, como elemento não superado do aviamento, a criação da 

Reserva Extrativista do Cajari expressa uma das estratégias de recriação do 

campesinato, especificamente a partir da adoção de um modelo de unidades de 

conservação de uso sustentável. 

 

Palavras-chave: Reserva Extrativista do Rio Cajari. Trabalho de campo. Etnografia. 

Modo de vida. Território.  

 

 



ABSTRACT 

 

 

The agroextractivist way of life of the Cajari River Extractivist Reserve’s 

traditional society was constituted based on the production of the traditional territory, 

whose occupation refers to the migrant peasants that were enslaved in the south 

portion of Amapá on the first decades of the 19th century, based on labor relations build 

on the aviamento. 

As of the establishment of the Jari Agroindustrial Complex in the region, in 1967, 

the locals have been threatened with expropriation of their territory and the general 

objective of this research is to analyze the land conflict that resulted in the founding of 

said extractivist reserve between the years of 1960 and 2015, reaching the territorial 

unfolding of the creation of the extractivist reserve, such as the founding of the Mixed 

Co-operative of Cajari’s Agroextractivist Producers and the local production of nut 

biscuits. 

The used method was based on the materialistic and dialectic approach of 

history, on the creation and recreation theory of peasantry, and on the fieldwork linked 

to the ethnographic report as a methodological proposal for the study of the 

geographical analysis of the territorial reproduction of traditional societies. As research 

techniques, we used the oral history, bibliographical and documental research, and the 

composition of photographic series. 

With the political organization of that society around the National Council of 

Rubber Tappers, the traditional territory was legally defined as an extractivist reserve, 

securing the maintenance of the territory and the agroextractivist way of life. 

Despite the maintenance of the sale of part of the local extractivist production 

to middlemen, as an unresolved element of the aviamento, the creation of the Cajari 

River Extractivist Reserve expresses one of the strategies of recreation of the 

peasantry, specifically as from the adoption of a model of conservation units of 

sustainable use. 

 

Key words: Cajari River Extractivist Reserve. Fieldwork. Ethnography. Way of life. 

Territory. 

 

 



RESUMEN 

 

El modo de vida agroextractivista de la sociedad tradicional de la Reserva 

Extractivista del Cajari es constituido con base en la producción del territorio 

tradicional, cuya ocupación se remite a los campesinos migrantes que fueron 

esclavizados en la parte sur del Amapá a partir de la primera década del siglo XIX, 

con base en la relación de trabajo baseado en el aviamento. 

A partir de la implantación del Complejo Agroindustrial Jari en aquella región, 

en 1967, la población local fue amenazada de expulsión de su territorio, siendo que el 

objetivo general de esta investigación es analizar el conflicto de tierras que resulto en 

la creación de la referida reserva extractivista, abarcando los años de 1960 hasta 2015 

con el fin de comprender los desdoblamientos territoriales de la creación de la reserva 

extractivista, como la creación de la Cooperativa Mixta de los Productores 

Agroextractivistas del Cajari (COOPERALCA) y la producción local de biscochos de 

castaña. 

El método utilizado usa como base el abordaje materialista y dialéctico de la 

historia, en la teoría de la creación y recreación del campesinado y en el trabajo de 

campo vinculado al relato etnográfico como propuesta metodológica para el estudio 

del análisis geográfico de la reproducción territorial de las sociedades tradicionales. 

Como técnica de investigación, utilizamos la historia oral, el levantamiento 

bibliográfico, la investigación documental y la composición de series fotográficas. 

Con la organización política de aquella sociedad en torno del Consejo Nacional 

de Productores de Caucho, el territorio nacional fue jurídicamente definido como 

reserva extractivista, garantizándose la manutención del territorio y del modo de vida 

agroextractivista. 

Aunque delante de la manutención de la venta de parte de la producción 

extractivista local para atravesadores, como elemento no superado del aviamento, la 

creación de la Reserva Extractivista del Cajari expresa una de las estrategias de 

recreación del campesinado, específicamente a partir de la adopción de un modelo de 

unidades de conservación de uso sustentable. 

      

Palabras-claves: Reserva Extractivista del Rio de Cajari. Trabajo de campo. 

Etnografía. Modo de vida. Territorio. 
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INTRODUÇÃO  

 
Autora: Kátia Rangel, em 30.11.2014 

 

Figura 1 - BR 156, trecho que atravessa a Reserva Extrativista do Rio Cajari. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

“Quem nunca viu o Amazonas 

Nunca irá entender a vida de um povo 

De alma e cor brasileiras 

Suas conquistas ribeiras 

Seu ritmo novo” 

Música: Jeito Tucuju 

Compositor: Val Milhomem/Joãozinho Gomes 
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Após termos percorrido a BR156 entre Macapá e Laranjal do Jari, a 

paisagem representada na Figura 1 é o trecho que identifica a proximidade à 

comunidade Água Branca, e que é reconhecido pela sociedade local por meio 

dessas castanheiras, tão altivas, muito próximas da rodovia. 

A passagem por este trecho acontecia já pela tardinha, quando a 

luminosidade intensa da região equatorial se faz mais aprazível à observação da 

exuberante floresta e suas copas, sobretudo para o sujeito chegante, cuja 

percepção daquele território é densamente impactada pela floresta, assim como 

também marca, decisivamente, o modo de vida daquela sociedade. 

Do mesmo modo, o majestoso rio referenciado por Val Milhomem e 

Joãozinho Gomes na epígrafe que segue a figura, e os igarapés que integram 

sua bacia hidrográfica são elementos do modo de vida daquela sociedade, que 

serão discutidos ao longo da tese. 

O território mencionado é a Reserva Extrativista do Rio Cajari, que está 

inserida na vasta planície de inundação formada pelo rio Amazonas, 

densamente recortada por seus afluentes que transbordam em diversos trechos 

desta planície: às vezes formando áreas de várzea e ressacas, ou apenas 

durante as intensas chuvas do inverno amazônico (GUERRA, 1954). 

Também, a referida reserva extrativista localiza-se na porção sul do 

estado do Amapá, que por sua vez é delimitado ao norte pelo Cabo Orange; a 

leste pelo Oceano Atlântico; a sudeste pelo rio Amazonas; ao sul e sudoeste pelo 

rio Jari, delimitando a fronteira com o estado do Pará e a oeste pela Serra do 

Tumucumaque e rio Oiapoque, delimitando a fronteira com a Guiana Francesa, 

conforme representado no Mapa 1 (IBGE, 2009).  

O marco legal de criação da reserva extrativista, representada no Mapa 

2, é o decreto federal nº 99.145, publicado em 11 de março de 1990, segundo o 

qual sua dimensão territorial é da ordem de, aproximadamente, 481.650 

hectares, abrangendo os municípios Mazagão, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, 

bem como diferentes subtipos de floresta tropical e campo cerrado, além de 

extensa rede hidrográfica e características específicas de relevo, solo e fauna 

(RABELO, 2000). 
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Mapa 1 – Mapa Político do estado do Amapá 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Mapa 2 – Localização da Reserva Extrativista do Rio Cajari 
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Mapa 3 – Comunidades da Reserva Extrativista do Rio Cajari 
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A reserva extrativista é dividida entre alto, médio e baixo Cajari, conforme 

a altimetria do curso do rio que a nomeia. O acesso às comunidades localizadas 

Água Branca do Cajari, D. Maria, Marinho, Martins, Santa Clara e São Pedro, se 

dá pela rodovia BR 156, ao passo que o acesso às comunidades localizadas no 

médio e baixo curso se dá por meio de sinuosos ramais abertos no interior da 

floresta e dos campos cerrados, e/ou pela extensa rede de rios intermitentes 

interconectados: impacta os igarapés. 

A comunidade Marinho, representada no Mapa 3, foi nossa base de pouso 

e alimentação em função do acolhimento oferecido pela família do Sr. Raimundo 

Pereira Vasconcelos, que tem participado do movimento político local 

organizado durante a militância pela criação da reserva. 

A formação das comunidades mencionadas remonta ao início do século 

XX, quando trabalhadores camponeses migrantes, sobretudo da região 

Nordeste, foram destinados às colocações de exploração do látex de 

seringueiras na região Norte, incluindo-se a região do vale do rio Cajari, iniciando 

ali a ocupação não indígena por meio da reprodução das relações de trabalho 

baseadas no aviamento (FILOCREÃO, 2; PORTO GONÇALVES, 2011). 

Com a permanência daqueles trabalhadores e a formação de núcleos 

familiares que se instalaram na terra e ali se reproduzem há quatro gerações, 

formaram-se as atuais comunidades cujos territórios tradicionais (BRASIL. 

DECRETO FEDERAL nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007) foram posteriormente 

inseridos na reserva extrativista. 

Assim, a reprodução do campesinato (LUXEMBURG, 1985; MARTINS, 

1990; 2015; OLIVEIRA, 2007) e a construção do território tradicional por meio de 

um modo de vida (MARQUES, 1994, 2004; SUZUKI, 1996, 2013; NABARRO, 

2014) que gradualmente se consolida como agroextrativista são os principais 

elementos da reprodução daquelas comunidades, a partir dos quais analisamos 

as formas de reprodução territorial, o que se configura como nosso tema de 

pesquisa.  

No que se refere ao problema de pesquisa, analisamos o conflito de terras 

que ameaçou a expulsão daquelas comunidades do território historicamente 

apropriado após a implementação do Complexo Agroindustrial Jari 

(FILOCREÃO, 2007; PORTO, 2007; THALEZ, 2007; LINS, 1994; PINTO, 1986), 
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sendo que a perda do território também representa a desestruturação do modo 

de vida local. 

Diante do exposto, o objetivo geral deste trabalho é analisar o conflito de 

terras vivenciado pelas comunidades Açaizal, Água Branca do Cajari, D. Maria, 

Marinho, Martins, Santa Clara e São Pedro por meio das categorias de análise 

modo de vida e território, tendo como recorte temporal os anos de 1960 e 2015, 

que compreendem o período de implantação do projeto agropecuário da 

empresa Jari Celulose e da determinação jurídica daquele território como 

reserva extrativista, bem como os seus desdobramentos territoriais. 

Como objetivos específicos, procuramos analisar a ocupação da região 

do vale do rio Cajari; debater a construção do território tradicional a partir das 

relações de trabalho baseadas no aviamento, no bojo do extrativismo da seringa 

e coleta da castanha, bem como, discutir a reprodução do modo de vida que 

gradativamente se consolidou como agroextrativista. 

Levantamos a hipótese de que a criação de unidades de conservação de 

uso sustentável possibilita a conquista jurídica do território apropriado pelo 

campesinato, sobretudo por grupos camponeses identificados com a 

conservação dos recursos naturais e politicamente identificados como 

comunidades tradicionais (DECRETO FEDERAL nº 6.040, de 7 de fevereiro de 

2007) ou sociedades tradicionais (DIEGUES E ARRUDA, 2001; SUZUKI, 2013). 

A fim de alcançar tais objetivos e comprovar ou refutar tal hipótese, 

propusemos o trabalho de campo associado ao relato etnográfico como 

metodologia de pesquisa, o que possibilita uma análise da reprodução territorial 

das sociedades tradicionais. A escolha de tais metodologias se funda no fato de 

que, durante a realização dos trabalhos de campo, as categorias de análise 

território e modo de vida revelaram-se fundamentais para o entendimento da 

reprodução territorial daquela população. 

No bojo da construção de um entendimento acerca destas categorias de 

análise, território e modo de vida, revelaram-se conceitos-chave para 

alcançarmos o entendimento do significado da permanência na terra, 

especificamente naquela área cuja apropriação tem sido construída desde a 

chegada dos primeiros trabalhadores migrantes na primeira década do século 

XIX. 
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Fora a partir, então, destes migrantes que o modo de vida identificado 

como agroextrativista vêm sendo estruturado dinamicamente, por meio do 

trabalho na terra que no passado lhes fora desconhecida, e cujas especificidades 

foram gradativamente apreendidas no bojo da construção do conhecimento 

tradicional por sucessivas gerações, como única alternativa de sobrevivência, 

uma vez que o retorno às suas terras de origem não lhes fora oportunizado. 

Ainda, as categorias de análise território e modo de vida orientaram-nos 

à compreensão não apenas da apropriação do território e da constituição do 

modo de vida, como também da organização social do trabalho, da dinâmica do 

trabalho familiar, da consolidação das relações de vizinhança, do sentimento de 

pertencimento entre as comunidades e, destas para com seu território, tendo 

como sentido comum a manutenção deste e da contínua reprodução das 

relações de territorialidade, incorporando as gerações que sucederam àqueles 

que primeiro migraram e alcançando a geração atual. 

Como embasamento filosófico, orientamo-nos pelo materialismo histórico 

e dialético (PRADO, 1980; LEFEBVRE, 1991; PLEKHANOV, 2005); defendemos 

a teoria da criação e recriação do campesinato e latifúndio (MARTINS, 1975, 

1990, 2014, 2015; LUXEMBURG, 1985; OLIVEIRA, 2007), uma vez que a 

população da região do vale do rio Cajari é por nós entendida como camponesa 

– conceito que será discutido no próximo capítulo –, não apenas pelos elementos 

rurais de seu modo de vida, mas também pela trajetória migrante das famílias, o 

que evidencia seu processo de recriação em busca da conquista de sua terra. 

Como técnicas de pesquisa, utilizamos o levantamento bibliográfico, por 

meio do qual estudamos a contribuição do trabalho de campo em diferentes 

correntes de pensamento geográficas, sobretudo a partir da leitura de Ab’Saber 

(2007 [1956]), Fernandes (1972), Poltronieri (1976), Sader (1986), Suzuki (1996) 

e Lopes (2009), bem como a compreensão da etnografia como método de 

trabalho de campo antropológico (MALINOWSKI, 1978) e do relato etnográfico 

como técnica de escrita (CLIFFORD, 1998; GEERTZ, 2005; STRAUSS, 2004). 

Realizamos pesquisa documental junto ao Instituto Chico Mendes para a 

Biodiversidade (ICMBio), órgão gestor da reserva, onde reunimo-nos com a 

equipe técnica analista, a partir do que acessamos o Plano de Utilização da 

reserva, inteiramo-nos dos desafios da elaboração do plano de manejo e da 

gestão compartilhada do território. 
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Também, participamos de reuniões do Conselho Deliberativo, as quais 

permitiram inteirarmo-nos das disputas políticas existentes entre as lideranças 

comunitárias, e entre estas e a equipe técnica analista; bem como do embate 

entre grupos políticos com interesses divergentes e da pequena ou não 

raramente nenhuma representatividade de determinadas comunidades e seus 

interesses específicos nos debates entre as lideranças e reuniões do Conselho 

Deliberativo.  

Por meio da realização de trabalhos de campo (VENTURI, 2005; 

SUERTEGARAY, 2002; ALENTEJANO, ROCHA-LEÃO, 2006), compusemos 

séries fotográficas, incorporadas seletivamente ao longo do trabalho a fim de 

demonstrar diferentes territórios que integram a reserva extrativista, tanto no que 

se refere a sua fisiologia (AB’SABER, 2003), como no que se refere às “relações 

entre [a paisagem e] uma série de fatos sociais e econômicos” (BONNEMAISON, 

2002:84), elementos do modo de vida, do território (RAFFESTIN, 1993; 

HAESBAERT, 2004; 2011; SAQUET, 2010) e da territorialidade local 

(BONNEMAISON, 2002; DI MÉO, 2014; SAQUET, 2010). Também utilizamos 

imagens de autoria de outros pesquisadores (sempre com os devidos créditos), 

dada a qualidade do conteúdo representado e as condições técnicas de 

iluminação e adequação de ângulo. 

Ainda por meio da realização de trabalhos de campo, entrevistamos 

membros das comunidades, sobretudo os velhos (BOSI, 1994) abordando a 

temática “história de vida” (FREITAS, 1996; MEIHY, 1996) bem como realizamos 

rodas de histórias buscando alcançar a memória coletiva acerca do conflito de 

terras vivenciado por aquela população e também a respeito de seu modo de 

vida, orientando-nos pelo roteiro semiestruturado de entrevistas, registrando as 

entrevistas e compondo séries fotográficas, como se verá nos capítulos a seguir. 

Após apresentarmos os objetivos, hipótese, tese, metodologia e técnicas 

de pesquisa nesta introdução, voltemo-nos à estrutura do trabalho: o primeiro 

capítulo apresenta um debate teórico sobre as técnicas de pesquisa, 

metodologia e método aqui empregados: a história oral como recurso de 

aproximação dos sujeitos estudados, o materialismo histórico dialético e a 

recriação do campesinato, bem como os conceitos de camponês e sociedades 

tradicionais.  
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Ainda, o primeiro capítulo resgata a contribuição do trabalho de campo 

nas ciências humanas, especificamente na Sociologia, Antropologia e Geografia, 

ciência em que aprofundamos a compreensão do trabalho de campo a partir de 

sua concepção em diferentes correntes de pensamento geográficas.  

Também é nesse capítulo que apresentamos a tese proposta nesta 

pesquisa, associando o trabalho de campo sobre sociedades tradicionais ao 

relato etnográfico como metodologia de pesquisa que possibilita uma análise 

territorial dessas sociedades, nas quais o pesquisador mergulha no olhar de seu 

interlocutor buscando interpretar o mundo por meio do entendimento do outro. 

No segundo capítulo, discutimos a formação territorial do estado do 

Amapá a partir do período da colonização por meio da leitura de Aires de Casal 

(1947), IBGE (1957) Valverde (1971), Tocantins (1982), Castro (1999) entre 

outros, até a sua definição como estado conservacionista, abordando as 

diferentes fases das relações de aviamento estabelecidas em sua porção sul, 

quando no início do extrativismo do látex da borracha e castanha. 

Também neste capítulo abordamos brevemente os programas de 

desenvolvimento da Amazônia e a implantação dos grandes projetos, 

especificamente a instalação da empresa Jari Celulose na porção sul do estado 

do Amapá e o conflito de terras decorrente a partir do anúncio de desmatamento 

dos castanhais e da expulsão da população ali territorializada, demandando a 

busca daquela por estratégias de luta para a conquista jurídica da terra em 

associação aos movimentos seringueiro e ambientalista, nacional e 

internacional, culminando na criação da reserva extrativista aqui analisada e na 

apropriação formal do território. 

O território é compreendida nesta pesquisa como tradicional, que é 

analisado teoricamente no segundo capítulo em suas diversas facetas: como 

categoria de análise e resultado da ação antrópica por meio de Raffestin (1993); 

como domínio territorial por parte de uma nação e construção de novas 

territorialidades diante do debate acerca do fim dos territórios, por meio de 

Haesbaert (2004); pelas relações de territorialidade (SAQUET, 2010); pelo 

sentimento de pertencimento (FERNANDES, 1972); bem como pelo 

entendimento jurídico do conceito de território tradicional (LEI 6.040/2007) e de 
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reserva extrativista (LEI 9.985/2000). Ainda nesse capítulo, reconstruímos o 

contexto de surgimento e militância do movimento seringueiro por meio de 

Allegretti (2002), Ventura (2003) e Cunha (2009). 

Por fim, no terceiro capítulo, elaboramos uma síntese histórica da 

categoria de análise modo de vida, discutido teoricamente na ciência geográfica 

por meio da leitura de Marques (1994; 2004), Suzuki (1996; 2013) e Nabarro 

(2014). 

O modo de vida, ainda, será descrito e analisado, sobretudo no que se 

refere ao trabalho familiar (CANDIDO, 2001), aos conhecimentos tradicionais 

(DIEGUES, 2001), às técnicas de cultivo dos roçados e de coleta da castanha e 

aos instrumentos de trabalho utilizados nesta atividade, ao calendário agrícola 

organizado a partir das atividades produtivas realizadas no período chuvoso (o 

inverno amazônico) e no período seco (o verão) e, por fim, às relações de 

territorialidade estabelecida entre aquela sociedade e seu território tradicional. 
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1. UM OLHAR PARA AS 
SOCIEDADES TRADICIONAIS 

 

 

Autora: Kátia Rangel, em 30.11.2014 

 

Figura 2 - Mulher e criança na BR156, trecho entre comunidades Marinho e 

Açaizal, Reserva Extrativista do Rio Cajari, Amapá. 
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Outra pedra surgiu 

Frente aquele horizonte 

Mas ninguém tem mais fé 

Na nova pedra do rio 

(...) 

Meu São José da beira-mar 

Protegei meu Macapá 

São José da beira-mar 

Protegei meu Macapá 

Música: Pedra do Rio 

Compositor: Osmar Júnior 
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A intensificação da construção de casas junto a rodovia no trecho logo 

após os ramais das comunidades Marinho e Açaizal (Figura 2) é motivada pelo 

incipiente comércio e lanchonetes ali instaladas, aumentando a circulação de 

pessoas naquele trecho, como a mulher e criança que, um pouco antes das 12 

horas, carrega uma pequena sacola em sua mão direita, onde possivelmente 

estaria contido algum item para o almoço, comprado no comércio local. 

Trata-se também de uma estratégia para facilitar o deslocamento das 

famílias entre as comunidades e, entre estas, as cidades próximas e a capital, 

Macapá, cuja posição de centralidade na cultura daquele estado é representada 

na letra da música de Osmar Júnior, onde o compositor pede proteção ao santo 

padroeiro do estado, São José, à referida capital. 

Estas observações foram possíveis unicamente a partir da realização de 

trabalhos de campo, que têm sido realizados na Geografia como importante 

instrumento de pesquisa, pois possibilita o contato do pesquisador com os 

fenômenos da realidade por ele analisados, bem como o contato com formas 

específicas de apropriação do território por diferentes sociedades, a partir da 

observação do contexto que lhes é característico. 

O momento do trabalho de campo representa o contato imediato 
do cientista com a realidade. Ainda que se possa fazer uso de 
instrumentos, é o momento de conhecê-la melhor por meio das 
técnicas de observação e interpretação (dois aspectos do 
mesmo processo, pois quem observa é o sujeito, não seus 
órgãos sensoriais) instrumentalizadas ou não (...). No campo, o 
cientista está submetido às dinâmicas da realidade que elegeu 
estudar (VENTURI, 2009:18).  

 

Ao considerar que a Geografia estuda a dimensão espacial da sociedade 

e a dimensão social do espaço, é imprescindível que o pesquisador vá a campo 

para observar na prática os fenômenos que estuda; em verdade, a valorização 

do trabalho de campo permeia a Geografia antes mesmo de sua sistematização 

como ciência: 

Desde os primórdios da Geografia os trabalhos de campo são 
parte fundamental do método de trabalho dos geógrafos. Aliás, 
a sistematização da Geografia enquanto ciência muito deve ao 
conjunto de pesquisas e relatórios de campo elaborados 
anteriormente por viajantes, naturalistas e outros, verdadeiro 
manancial de informações que foram essenciais para a 
construção das bases para o desenvolvimento da Geografia 
(ALENTEJANO; ROCHA-LEÃO, 2006: 53). 
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O momento de sistematização da Geografia enquanto ciência ocorreu sob 

influência do método empirista, baseado, sobretudo, na descrição da superfície 

terrestre (MORAES, 2005c), e cujo caráter descritivo, em seus primeiros 

momentos, foi criticado pela Geografia marxista, uma vez que o “trabalho de 

campo não deve se reduzir ao mundo do empírico, mas ser um momento de 

articulação teoria-prática” (ALENTEJANO; ROCHA-LEÃO, 2006: 56). Ainda, 

para esses autores: 

Fazer trabalho de campo representa, portanto, um momento do 
processo de produção do conhecimento que não pode prescindir 
de teoria, sob pena de tornar-se vazio de conteúdo, incapaz de 
contribuir para revelar a essência dos fenômenos geográficos. 
Nesse sentido, trabalho de campo não pode ser mero exercício 
de observação da paisagem, mas parte desta para compreender 
a dinâmica do espaço geográfico, num processo mediado pelos 
conceitos geográficos (ALENTEJANO; ROCHA-LEÃO, 2006: 
57). 

 

O emprego do trabalho de campo na Geografia antecede a 

institucionalização dessa disciplina na Universidade, e remete aos estudos 

corográficos sobre diferentes partes do globo, como os inventários produzidos 

por missionários, comerciantes e viajantes que integravam as expedições de 

reconhecimento da superfície terrestre em busca de territórios a serem 

explorados e mercados para o estabelecimento de relações comerciais 

(LENCIONI, 2009; MORAES, 2005c; CAPEL, 1989). 

Após sua institucionalização como disciplina universitária – ministrada por 

Immanuel Kant a partir da década de 1870, na Universidade de Konigsberg, 

Alemanha –, o trabalho de campo foi difundido na Geografia a partir dos estudos 

monográficos de Paul Vidal de La Blache, em seu exercício de docência na 

Universidade de Nancy, a partir de 1872 (LIRA, 2014), com o objetivo de 

identificar as caraterísticas das diferentes regiões francesas (LENCIONI, 2009; 

MORAES, 2005c; CAPEL, 1989). 

A realização de trabalhos de campo por La Blache foi influenciada por Le 

Play que, em atitude inovadora, realizou trabalhos de campo para a elaboração 

de estudos monográficos no campo da Sociologia, com o propósito de analisar 

as relações entre diferentes grupos sociais e seu entorno.  

Na França, Frederic Le Play (1806-1882) foi o iniciador dos 
métodos “monográficos” ou “de comunidade”, para estudar 
empiricamente as relações entre uma sociedade e seu entorno 
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geográfico imediato. Esse método, que aplicou em seus 
numerosos estudos sobre famílias em distintos contextos 
culturais, introduziu novos elementos na ciência social, como 
(…) o trabalho de campo e fórmulas de investigação para a 
recoleta de dados para comparar e analisar estatisticamente” 
(MAHECHA, 2006:08)1. 

 

Por meio do trabalho de campo, a influência de Le Play sobre La Blache 

reflete a aproximação entre Geografia e Sociologia durante o século XIX, 

chegando ao ponto de ser confundida a pertinência do estudo da relação 

homem-meio como objeto de estudo (CAPEL, 1989). 

De acordo com Capel (1989), o cerne do debate entre ambas as ciências 

residia no caminho percorrido por cada uma em torno dos mesmos fenômenos: 

ao passo que os geógrafos partiam do estudo dos fenômenos que atuam na 

superfície terrestre, inclusive os grupos humanos, os sociólogos estudavam os 

grupos humanos, inclusive as relações com a superfície terrestre. 

Apesar de tudo, as relações nunca se cortaram, e durante nosso 
século [XX] os geógrafos foram tomando consciência de que o 
espaço é, na realidade, um produto social.  
Se em um primeiro momento os geógrafos partiam do meio 
natural e chegavam finalmente à sociedade, investigando a 
forma em que as condições físicas ou bióticas afetavam a vida 
social, a reação frente ao determinismo ambientalista e a 
generalização das concepções a que L. Fébvre chamou de 
“possibilistas” levou ao primeiro plano os fatos de civilização e 
conduziu logo, pouco a pouco, a uma mudança importante na 
reflexão. O geógrafo se viu obrigado a tomar em conta a 
sociedade, as características dos grupos sociais, suas normas 
jurídicas e seus sistemas de valores para entender a 
transformação do meio físico einterpretar adequadamente a 
organização e a diferenciação espacial (CAPEL, 1989: 42-3)1. 

 

O debate acerca da pertinência da relação homem-meio enquanto objeto 

de estudo intensificou-se com a institucionalização das Ciências Sociais na 

Universidade de Burdeos, França, em 1887, por meio do exercício de Émile 

Durkheim na cátedra de Ciência Social, a partir do que a relação homem-meio 

                                                 
1 “En Francia Frederic Le Play (1806-1882) fue el iniciador de los métodos 
“monográficos” o “de la comunidad”, para estudiar empíricamente las relaciones entre 
una sociedad y su entorno geográfico inmediato. Este método, que aplicó en sus 
numerosos estudios sobre familias en distintos contextos culturales, introdujo nuevos 
elementos en la ciencia social, como (…) el trabajo de campo y fórmulas de 
investigación para la recolección de datos para comparar y analizar estadísticamente 
(…)” (MAHECHA, 2006:08). 
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passara a ser reivindicada pela Sociologia, especificamente pela Morfologia 

Social, entendida como se lê a seguir: 

Em uma sociologia que se concebia como uma ciência social 
integradora, os aspectos morfológicos constituíam o substrato 
social formado pela “massa de indivíduos que constituem uma 
sociedade, o modo em que estão distribuídos sobre o solo, a 
natureza e configurações de todo o tipo de coisas materiais que 
afetam as relações coletivas” (…) estudo da estrutura física das 
sociedades (…)  a figura espacial, a densidade dos grupos, suas 
mudanças de forma e movimentos no espaço (…) estudo de 
grupos econômicos, políticos e religiosos em sua dimensão 
espacial (CAPEL, 1989:42-43)2. 

 

Afora esse debate, o diálogo científico entre uma e outra ciência não foi 

suspenso – ao contrário: perdura ativo até os dias atuais, inclusive entre a 

Geografia Agrária e a Sociologia Rural de modo que a influência de Le Play sobre 

La Blache, ainda na transição do século XIX para o século XX reflete a 

manutenção do intercâmbio entre ambas naquele contexto histórico.  

Ao passo que Le Play realizara trabalhos de campo no bojo da Sociologia, 

La Blache, por sua vez, realizou trabalhos de campo no bojo da Geografia com 

o objetivo de elaborar monografias regionais, em que destacou as 

particularidades das regiões estudadas, tendo a região (LENCIONI, 2009) como 

sentido principal de seus estudos. 

No Brasil, a influência da escola francesa de Geografia por meio da 

docência de discípulos vidalinos na Universidade de São Paulo, a partir da 

década de 1930, contribuiu para a instituição do trabalho de campo na Geografia 

brasileira, para a qual a elaboração de monografias regionais integrava um 

projeto maior de conhecimento do território nacional (CAPEL, 1989). 

Tal como a Geografia e a Sociologia, a Antropologia também tem o 

trabalho de campo como importante técnica de pesquisa e, assim como para a 

Geografia, tal prática teve o momento inicial de coleta de dados nas expedições 

expansionistas, comerciais e missionárias, antes de sua institucionalização 

                                                 
2  “En una sociología que se concebía a sí misma como una ciencia social 
integradora, los aspectos morfológicos constituían el sustrato social formado por ‘la 
masa de individuos que constituyen una sociedad, el modo en que están distribuidos 
sobre el suelo, y la naturaleza y configuración de todo tipo de cosas materiales que 
afecten a las relaciones colectivas’ (…) estudio de la estructura física de las sociedades 
(…) la figura espacial, la densidad de los grupos, sus cambios de forma y sus 
movimientos en el espacio (…) estudio de los grupos económicos, políticos o religiosos 
en su dimensión espacial” (CAPEL, 1989:42-43). 
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científica, que ocorrera na Universidade de Oxford, Grã Bretanha, em 1884, por 

meio da nomeação de Edward Burnett Tylor (CAPEL, 1989).  

De toda maneira, a maior parte dos que realizaram os trabalhos 
etnológicos durante o século XIX, e que hoje são considerados 
pais da moderna Antropologia, não são propriamente 
antropólogos, senão aficionados, com diversas titulações, 
atraídos por motivos diversos para o estudo das sociedades 
primitivas. Assim, entre os nomes que se citam nas histórias da 
Etnologia aparecem filósofos como Waitz; médicos convertidos 
em etnólogos e geógrafos, como A. Bastian; professores 
universitários de Direito, como H. J. S. Maine; advogados como 
J. F. McLennan ou Lewis S. Morgan; geógrafos como E. Hann 
ou F. Ratzel” (CAPEL, 1989:24).3 

 

A contribuição de geógrafos para a conformação dos conhecimentos 

iniciais da Antropologia se deve ao interesse comum acerca das sociedades 

primitivas, uma vez que a relação homem-meio é inerente a ambas, seja no que 

se refere às características do meio físico e às relações entre este e o grupo que 

o ocupa, seja às características do grupo propriamente dito (CAPEL, 1989). 

Na França, Pierre Deffontaines contribuiu para a criação da Revista de 

Geografia Humana e Etnologia, em 1948, bem como para o desenvolvimento 

da Geografia Cultural francesa, por meio da qual pesquisou a distribuição 

espacial das religiões, tipos de casas em associação ao meio no qual se 

localizavam e evolução de paisagens culturais (CAPEL, 1989). 

De acordo com Capel (1989), a aproximação entre Geografia e 

Antropologia ocorreu não apenas na França como também: 

 na Alemanha, onde Adolf Bastian exerceu a presidência da Sociedade 

Geográfica de Berlim, organizou a Sociedade de Antropologia, Etnologia 

e Pré-História de Berlim e fundou o Museu de Etnografia; 

 na Rússia, onde os cursos de Geografia e Antropologia da Universidade 

de Moscou foram organizados no mesmo departamento, em 1884; 

                                                 
3  “De todas maneras, la mayor parte de los que realizaron los trabajos etnológicos 
durante el siglo XIX y que hoy se consideran los padres dela moderna antropología, no 
son propiamente antropólogos, sino aficionados, con diversas titulaciones, atraídos por 
motivos diversos hacia el estudio de las sociedades primitivas. Así entre los nombres 
que se citan en las historias de etnología aparecen filósofos como Waitz; médicos 
convertidos en etnólogos y geógrafos, como A. Bastian; profesores universitarios de 
derecho, como H. J. S. Maine; abogados como J. F. McLennan o Lewis S. Morgan; 
geógrafos como E. Hahn o F. Ratzel” (CAPEL, 1989:24). 
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 na América do Norte, em duas vertentes, sendo a Antropologia 

institucionalizada na Clark University, em 1892, por Franz Boas (cuja 

formação universitária fora em Geografia), e a Geografia Cultural 

desenvolvida por Carl Sauer, nomeado na Escola de Berkeley, em 1925; 

 na Inglaterra, especificamente na University College of Walles, onde H. J. 

Fleure ocupara a cátedra de Geografia e Antropologia em 1917, após 

defesa da tese Distribuição Geográfica dos Tipos Antropológicos em 

Gales; 

 na Itália, onde se criou o centro de estudos de Geografia Etnológica, na 

Universidade de Florença;  

 na Espanha, onde o extinto Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid 

publicou, até final do século XIX, artigos de Antropologia e Etnologia e  

 em Portugal, onde, até a década de 1950, os estudos culturais marcaram 

a obra de Orlando Ribeiro que, por sua vez, influenciou José Leite de 

Vasconcelos Cardoso Pereira de Melo, Jorge Lopes Díaz e Jorge Días. 

No Brasil, o intercâmbio entre Geografia e Antropologia é notável após 

1920, sob influência dos temas culturalistas empreendidos pela escola norte-

americana de Geografia, e, a partir da década de 1970, tem sido marcado pelo 

desenvolvimento da Geografia Cultural, que propõe o estudo da influência da 

cultura na produção do espaço, da cultura material de diferentes grupos sociais 

e suas relações identitárias e das representações simbólicas sobre seus 

respectivos lugares, entre outros temas (CLAVAL, 1999; ROSENDAHL, 2002). 

Diante do exposto, observamos que a realização do trabalho de campo 

tem sido recorrente desde as origens das Ciências Humanas, unindo-se estas 

antes mesmo de suas regulamentações enquanto disciplinas universitárias.  

A realização de trabalhos de campo pelos discípulos vidalinos na 

Universidade de São Paulo instigou sua continuidade entre os geógrafos 

brasileiros formados nessa tradição, dentre os quais Aziz Nacib Ab’Saber que, 

ao longo da sua trajetória acadêmica, realizou trabalhos de campo com o objetivo 

de sistematizar a compartimentação do relevo brasileiro (AB’SABER, 2007, 

2003, 1996; VITTE, 2009; MODENESI-GAUTTIERI et alli, 2010). 

Dentre os discípulos vidalinos que migraram para o Brasil, Pierre 

Mombeig exerceu forte influência sobre Ab’Saber (MODENESI-GAUTTIERI et 
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alli, 2010), que, por sua vez, valorizava o trabalho de campo antes mesmo de se 

formar geógrafo, uma vez que ele os iniciou, assistematicamente, antes de iniciar 

seu curso de graduação em Geografia (AB’SABER, 2007). 

Além disso, a mudança constante de endereço na cidade deu-
lhe a oportunidade de estudar os arredores de cada bairro em 
que viveu. Ao chegar em São Paulo em novembro de 1939, 
vindo do Vale do Paraíba (onde nasceu e cursou o ginásio), a 
fim de preparar-se para os vestibulares, morou algum tempo em 
uma pensão da Alameda Glete. Com a vinda dos pais à capital, 
a família deu início a sucessivas mudanças, fundamentalmente 
devido ao preço dos aluguéis. Primeiro foram para uma 
transversal da Avenida Celso Garcia, entre o Brás e a Penha. 
Depois, Tatuapé. Em seguida, Belenzinho, Quarta Parada, 
Jardim Japão, Vila Maria, Aclimação, Paraíso, Liberdade, Vila 
Buarque, Santa Cecília. Até que, por fim, em 1958, se 
estabeleceram nos arredores da Praça Marechal Deodoro 
(Apresentação In: AB’SABER, 2007:VII). 

 

A partir dos trabalhos de campo, dos romances de Graciliano Ramos, 

como Infância, Memórias do Cárcere, Vidas Secas e São Bernardo, de Os 

Sertões, de Euclydes da Cunha, e de geomorfólogos brasileiros, norte-

americanos e franceses que buscavam compreender a compartimentação de 

diferentes partes do relevo terrestre, a narrativa descritiva de Ab’Saber conduz 

o leitor a se imaginar diante da paisagem analisada; um exemplo do estilo do 

autor é a descrição da distância entre o cimo da Serra do Mar e o fundo de seus 

vales, distância essa nominada, logo a seguir, como amplitude do relevo, cujo 

processo de formação é imediatamente explicado pela intensa erosão, que 

forma uma longa superfície aplainada, com 15 quilômetros de extensão, o 

peneplano: 

Na realidade, enquanto os pontos mais elevados se encontram 
entre 770 a 800 metros, na enseladura regional do alto da Serra, 
os fundos dos vales locais acham-se a 735 ou 740 metros, no 
máximo. Por vastas áreas, portanto, na região, a amplitude 
maior do relevo local é da ordem de 60 metros; fato que 
demonstra bem a intensa usura a que o antigo relevo serrano da 
região foi sujeito, dentro de um ciclo de erosão, provavelmente 
pós-pliocênico. Pode-se dizer mesmo que, localmente, no 
reverso continental da Serra do Mar, desde o divisor das águas 
até os sopés do Maciço do Bonilha (850-1050 m), 15 quilômetros 
para o interior, existe uma espécie de peneplano parcial, 
esculpido diretamente em micaxistos e gnaisses das formações 
regionais (AB’SABER, 2007:20). 
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Na tese de Ab’Saber (2007) o trabalho de campo realizado é 

compartilhado com o leitor por meio da descrição dos fatos analisados, o que 

não acontece na dissertação defendida por Lígia Celória Poltronieri, no bojo da 

Geografia Quantitativo-Teorética, em que a descrição das observações 

realizadas em campo foi desprivilegiada diante da análise matemática dos dados 

coletados, suprimindo a interpretação da autora. 

O objetivo geral da dissertação de Poltronieri (1976) é analisar a expansão 

e organização da citricultura paulista, empregando a Teoria da Difusão Espacial 

das Inovações como metodologia e a análise de tendência e análise fatorial 

como técnicas de pesquisa, sem, no entanto, descrever a operacionalização, 

contribuições e limitações da metodologia. 

Detalhes sobre ambas as técnicas serão aqui dispensados, em 
virtude da ampla bibliografia existente sobre o assunto, que trata 
não só dos problemas de ordem teórica, mas também dos 
problemas de ordem técnica e de coleta de material 
(POLTRONIERI, 1976:05). 

 

No que se refere à análise de tendência, esta identifica determinado ponto 

de medida do comportamento analisado por meio de sua latitude e longitude, 

definindo uma superfície de tendência geral, que corresponde aos valores 

médios de produção estadual e, superfícies residuais, que correspondem às 

áreas com valores de produção específicos maiores e menores que a primeira 

(POLTRONIERI, 1976).  

A análise fatorial, por sua vez, é adotada com vistas a responder o objetivo 

específico “de que modo o citros está combinado com outras variáveis agrícolas” 

(POLTRONIERI, 1976:05), sendo muito brevemente definida pela autora como 

“técnica multivariada baseada na correlação entre variáveis” (POLTRONIERI, 

1976:05), que novamente se priva de explicar sua operacionalização. 

Como resultado final, são produzidos mapas que demonstram, 

efetivamente, a espacialização dos padrões de ocupação e expansão da 

citricultura paulista; porém, no que se refere ao trabalho de campo, essa técnica 

não é mencionada na pesquisa, bem como não há fotografias e/ou imagens 

registradas em campo, ou indicação bibliográfica nas referências, inclusive em 

relação à coleta de dados e pesquisa documental acerca da citricultura paulista, 

ainda que haja a contribuição desses fatores para a comprovação, na realidade, 
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da localização da “superfície de tendência geral” e das “superfícies residuais” 

indicadas nos mapas elaborados.  

Apesar da não demonstração da contribuição do trabalho de campo na 

dissertação de Poltronieri (1976), bem como no contexto da Geografia 

Quantitativo-Teorética, é na Geografia marxista, difundida a partir da década de 

1970 – e que suplantou a escola anterior – que o trabalho de campo passou a 

ser interpretado como possibilidade de intervenção na realidade, diante da crítica 

da imparcialidade científica (MARTINS, 2014; BOMBARDI, 2007; FERNANDES, 

2001). 

Como exemplo do posicionamento assumido pelo pesquisador diante da 

realidade estudada, no contexto da escola marxista, a tese de doutorado de 

Maria Regina Cunha de Toledo Sader, Espaço e Luta no Bico do Papagaio, 

defendida em 1986, é escrita em primeira pessoa, destacando a presença da 

autora em sua investigação: “Nesses 4 anos estive na área 6 vezes, no mínimo 

1 vez por ano, por períodos de uma semana a 2 meses, perfazendo um total de 

aproximadamente 6 meses de estadia” (SADER, 1986:01). 

Com o objetivo de “analisar a estrutura, conjuntura e cotidiano dos 

camponeses no Bico do Papagaio” (SADER, 1986:22), a metodologia de 

pesquisa foi composta pela aplicação de questionários, registros de entrevistas 

em gravador, imagens de satélite e realização trabalhos de campo.  

Regina Sader afirma que “o trabalho de campo não é apenas decifrar da 

paisagem, a conversa consciente e espontânea com os habitantes locais, o 

inquérito direto” (SADER, 1986:07), já que expressa a sistematização do roteiro 

de entrevistas antes de se ir a campo. 

Do mesmo modo, os argumentos construídos ao longo da tese em defesa 

do campesinato estudado, a partir da constatação da expropriação sofrida por 

este, e decorrente imposição da necessidade da migração, refletem a 

responsabilidade da pesquisadora para com a realidade estudada: “Então, em 

busca de terras e/ou liberdade, os camponeses migram. Migram porque o solo 

esgotou ou por ‘falta de amor à terra’. Migram para não pagar renda, para 

sobreviver se forem expulsos” (SADER, 1986:116). 

A necessidade da migração acontece quando da ausência de terras para 

o pousio, do aparecimento do dono ou da cobrança de renda em trabalho, 

espécie ou dinheiro, subtraindo dos camponeses a liberdade de trabalho 
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autônomo (SADER, 1986; MARTINS, 1990) e representa, também, a 

sobrevivência “se forem expulsos” (SADER, 1986:116) novamente, na medida 

em que, convivendo com o avanço da frente de expansão (MARTINS, 1990; 

2014), as expulsões são sucessivamente seguidas da abertura de novas posses.  

E, sobretudo o povoado de Campestre renasce. Depois de terem 
sido expulsos pelo grileiro em 1976, com queima das casas e 
roças, os antigos habitantes espalharam-se pela região. Agora, 
sabendo que as terras não foram tituladas pelo GETAT, 
justamente na porção antes ocupada pelo povoado, 
organizaram-se e ocuparam pacificamente a área, construindo 
suas casas em cima dos vestígios calcinados das precedentes. 
Durante 10 anos esperaram a oportunidade. E agora, 
fortalecidos pela solidariedade dos habitantes de outros 
povoados voltam ao lugar de origem, simbolicamente 
resgatando a dignidade que julgavam perdida. Não são 
invasores. A terra é deles, e a roça coletiva é a possibilidade de 
sobrevivência (SADER, 1986:232). 

 

Após relatar o processo de grilagem de algumas fazendas, a resistência 

e organização política do campesinato maranhense por meio da criação de 

sindicatos e associações – Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, União dos 

Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB) e Associações dos 

Trabalhadores Agrícolas do Maranhão (ATAM), a autora novamente registra a 

sua presença em campo, ao descrever a aparência de crianças em diferentes 

momentos da pesquisa:   

As crianças magras de olhos enormes e barrigas 
desproporcionais, sustentadas por pernas fininhas, são sombras 
daquelas que vi brincando no Tocantins. A fome e a doença 
invadiram os lares camponeses. Nada mais triste que observar 
as levas dos que chegam expulsos do Maranhão. A derrota dá 
espaço para um absurdo sentimento de vergonha por terem 
fracassado. Não percebem a dignidade na sobrevivência 
(SADER, 1986:231). 

 

Na pesquisa de Sader (1986), é evidente que o trabalho de campo é o 

instrumento de identificação da violência sofrida pelos sujeitos sociais que 

vivenciam a realidade estudada, o que impacta o pesquisador fazendo de seu 

trabalho um documento de denúncia social.  

A contribuição do trabalho de campo para a análise da realidade 

associada à denúncia social, no bojo da escola marxista, também é observada 

na tese de doutorado de Alberto Pereira Lopes, Escravidão por dívida no norte 

do estado do Tocantins: vidas fora do compasso, defendida em 2009. 
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Em seu trabalho, Lopes (2009) também apontou a importância do trabalho 

de campo para a realização da pesquisa documental acerca do trabalho escravo 

em área de estudo próxima a de Sader (1986), bem como para a interpretação 

dos dados sistematizados e produção de materiais como mapas e outros, na 

medida em que   

Foi por meio do trabalho de campo, de relatos de denúncias dos 
trabalhadores junto ao Ministério Público do Emprego, dados da 
CPT, dados da ONG Brasil Repórter, que construímos mapas, 
tabelas, gráficos e quadros, para o enriquecimento da análise 
(LOPES, 2009:14). 

 

Do mesmo modo como o trabalho de campo, o emprego da história oral, 

como técnica de pesquisa, possibilitou o registro da violência vivenciada pelos 

sujeitos sociais pesquisados, apontando a precariedade das condições de 

trabalho e de vida que se perpetua na região do Bico do Papagaio, bem como a 

omissão do Estado: 

Podemos perceber como as falas dos trabalhadores rurais que 
foram vítimas de trabalho escravo têm uma história que passa 
de geração à geração, e que, na verdade, a herança que tem 
para deixar para a geração futura, filhos e netos, é a herança da 
pobreza e da submissão. É uma herança do trabalho árduo, 
porque estes são peças descartáveis, são sujeitos que vivem na 
abstração do próprio Estado, exclusos dos seus próprios direitos 
sociais (LOPES, 2009:205) 

 

No que se refere ao impacto da violência da realidade pesquisada sobre 

o autor, Lopes (2009) denunciou a condição de trabalho dos sujeitos sociais 

escravizados, bem como a conivência dos sujeitos sociais responsáveis pela 

manutenção de tais condições.  

Tais trabalhadores acabam sendo vítimas da escravidão por 
dívida no lugar que escolheram para viver. 
No aspecto social, tornam-se vítimas do cerceamento de sua 
liberdade e do seu direito de cidadãos. Os grandes proprietários 
representam forças políticas conservadoras em sua grande 
maioria. Nesse contexto, o trabalho escravo é consequência da 
falta de uma política que venha resolver a situação degradante 
do campo, em que a concentração de terra está com uma 
pequena parte da população, enquanto os trabalhadores 
escravizados são vítimas das atrocidades e da violência, nos 
níveis físico e social, ambos privando a própria vida (LOPES, 

2009:02).  
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Os trabalhadores acima referenciados são camponeses migrantes que 

vão trabalhar em fazendas afastadas de seus lugares de origem, sendo que o 

retorno não acontece no período previamente combinado, pois o trabalhador vai 

acumulando dívidas relativas ao custo do transporte, alimentação e 

hospedagens, o que não é combinado previamente, obrigando-os a se submeter 

às precárias condições de trabalho, como pouca comida, ausência de água 

potável e local de descanso insalubre, até que consigam pagarem suas dívidas 

e receberem algum saldo para custearem seu próprio retorno aos seus lugares 

de origem.  

Diante das relações de trabalho baseadas no trabalho escravo por dívida, 

ou peonagem, o Estado é considerado cúmplice da ausência de políticas de 

combate ao trabalho escravo, como a não realização da reforma agrária e a 

concessão de incentivos fiscais às fazendas agropecuárias que empregam mão 

de obra escrava 

Associa-se a esse problema a falta de políticas sociais no campo 
e a ineficiência na implantação da reforma agrária. Demanda-se 
uma reforma agrária não apenas distributiva, mas com políticas 
sociais para o trabalhador permanecer na terra, sem a 
necessidade de sair do lugar de origem para trabalhar em terras 
alheias, em condições degradantes.  
Além da expansão da grande propriedade, e expropriação 
também é resultado da condescendência do Estado com os 
expropriadores no que diz respeito aos incentivos fiscais à 
classe dominante (LOPES, 2009:11).  

 

A relação de trabalho baseada na escravidão por dívida discutida por 

Lopes (2009) se fez presente no Cajari durante a primeira metade do século XIX, 

no bojo das relações de trabalho baseadas no aviamento e que será discutida 

adiante, tendo Lopes (2009) definido o trabalho escravo por dívida da seguinte 

forma:  

As formas degradantes do trabalho escravo por dívida 
constituem um modelo temporário de trabalho em que o 
trabalhador é submetido a condições análogas às da escravidão, 
sem uma forma de pagamento pelo trabalho prestado aos 
proprietários de terras. Esse aspecto deriva da própria condição 
em que o trabalhador se encontra. Primeiro, a distância de suas 
localidades é um dos fatores determinantes da coação. Isso 
porque a falta de comunicação com o meio urbano torna este 
homem cativo de seus direitos, os quais são aniquilados diante 
da própria condição em que se encontram como sujeitos 
desprovidos pela falta de alfabetização, trabalho, moradia, 
emprego. Dificulta-se, assim, que o trabalhador encontre uma 
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saída para tal situação, pelas discrepâncias que lhe são 
impostas pelos proprietários de terras que estão envolvidos 
nesse processo de escravidão contemporânea (LOPES, 
2009:38). 

 

No que se refere à escravidão por dívida praticada no Cajari, alguns 

apontamentos de Lopes (2009) nos ajudam a pensar nas especificidades da 

escravidão praticada naquela região, como a não ciência do trabalhador em 

relação ao conteúdo do que assinava, já que em sua maioria eram analfabetos.  

Também, uma vez que a expressiva maioria dos trabalhadores aviados 

originavam da região nordeste, a distância entre o lugar de origem e de trabalho 

praticamente impossibilitava o retorno àquele. 

Ainda, a distância do lugar de trabalho em relação aos centros urbanos, 

onde se costumam localizar as instituições de regulamentação do trabalho, e o 

acesso à região do Cajari apenas por embarcações, as quais eram propriedade 

do patrão e controladas por gerentes também submetidos a este, além da 

repetição das precariedades que impeliram aqueles trabalhadores à migração, 

contribuíram para a manutenção do trabalho escravo por dívida.  

Lopes (2009) também apontou que o trabalho escravo por dívida é 

recorrente em regiões de fronteira – seja a porção do norte do estado do 

Tocantins, a região do Bico do Papagaio, ou a região do vale do rio Cajari –, 

onde há pouca mão de obra disponível, daí o artifício da dívida para manter o 

trabalhador no local para o qual foi transportado.  

Os fatores determinantes da escravidão por dívida no Brasil 
estão relacionados, com a própria expansão do capital em 
direção à fronteira, porque há uma escassez da mão-de-obra, 
além da dificuldade de acesso, o que irá promover relações de 
poder, subjugando o trabalhador ao domínio do latifúndio 
(LOPES, 2009:272). 

 

Nesta pesquisa, a denúncia que se faz é a perpetuação das relações de 

trabalho baseadas no aviamento, ainda que os trabalhos de campo tenham 

revelado sua coexistência com outras estratégias de reprodução do 

campesinato, analisadas adiante. 

No entanto, à parte das relações de trabalho observadas em campo, 

importa-nos afirmar nesta introdução que foi por meio dos trabalhos de campo 

que nos aproximamos da população local, e que foi a partir do trabalho de campo 
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que o relato e a escrita etnográfica foram utilizados como técnicas de pesquisa 

para descrevermos e analisarmos os elementos da realidade vivenciada por 

determinada sociedade culturalmente diferenciada, conforme discutiremos 

adiante. 

Desse modo, o trabalho de campo exige um constante exercício do 

pesquisador: que este se abandone  em um mundo que não é seu; adentre 

o universo cultural dos sujeitos sociais pesquisados, colocando de lado seus 

valores e identificando os valores que são caros ao outro, compreendendo como 

esses sujeitos produzem seu território e interpretam-no, observando-os com um 

olhar mediado pela perspectiva do outro.  

Ir a campo é observar a realidade do outro, analisando-a a partir da 

concepção de quem a vivencia, o que se evidencia gradativamente para o 

pesquisador à medida que retorna ao campo e estabelece relações de confiança 

e cooperação com seus interlocutores. 

Uma vez que os liames da reprodução territorial não são explicitamente 

revelados ao pesquisador até que seus interlocutores estejam seguros do 

posicionamento político do pesquisador em relação ao grupo estudado, o 

trabalho de campo possibilita que os elementos da reprodução territorial sejam, 

aos poucos, percebidos, questionados, confrontados e corroborados, para que 

o pesquisador os sistematize e interprete.  

No entanto, dependendo do impacto produzido pelas relações 

investigadas na memória coletiva, estas são ora confirmadas e ora negadas. Por 

exemplo: parecia-nos que a prática da pesca já não era um elemento importante 

no modo de vida local, pois quando perguntávamos as espécies 

costumeiramente consumidas, percebíamos pouco conhecimento de seus 

nomes, apesar do peixe ser um alimento valorizado.  

A razão de tal desconhecimento se dá em função da localização das 

comunidades pesquisadas junto às cabeceiras dos igarapés que, por isso, são 

pouco piscosos. Porém, quando questionamos a importância da pesca a uma de 

nossas interlocutoras, ela afirmou ser uma atividade importante mas que, dada 

a pouca piscosidade dos igarapés do alto Cajari, era considerada uma atividade 

complementar à caça, que é a principal fonte de carne naquela região. De 

maneira diversa tais atividades ocorrem na região do baixo curso do rio Cajari, 

onde as extensas áreas alagadas favorecem a pesca e desfavorecem a caça. 
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Assim, à medida que os trabalhos de campo são realizados, informações 

são cumulativamente compartilhadas e, numa simples conversa, informal ou 

registrada no gravador, são revelados elementos do dia a dia da sociedade 

pesquisada: o encadeamento das tarefas envolvidas nas atividades produtivas, 

os instrumentos de trabalho, as relações de trabalho (MARTINS, 1975, 1990, 

2014, 2015), de remuneração, os mutirões (MARTINS, 1975; CANDIDO, 2001), 

o trabalho familiar (MARTINS, 1975; CANDIDO, 2001), as tarefas assumidas 

pelo homem, pela mulher, pelos velhos e crianças, a culinária local, o uso de 

plantas medicinais e receitas de remédios, o sentimento e pertencimento e as 

relações de vizinhança (FERNANDES, 1967, 1972; QUEIROZ, 1973; 

RODRIGUES, 1973; CANDIDO, 2001), de parentesco e compadrio 

(WOORTMANN; WOORTMANN, 1997; 2004), a escola, o catolicismo rústico 

(XIDIEH, 1972), entre outros. 

Essas informações são compartilhadas em uma relação de troca 

estabelecida entre o pesquisador e seus interlocutores: estes compartilham seus 

saberes, a operacionalização do modo de vida e os fatos históricos guardados 

na memória coletiva, e aquele lhes devolve as entrevistas sistematizadas e 

impressas, como documentos da expropriação e das violências sofridas pelo 

grupo com o qual dialoga. 

Os trabalhos de campo possibilitaram-nos, desse modo, aprofundar as 

entrevistas, sanar dúvidas, confrontar informações e compreender densamente 

as relações de aviamento praticadas na região, a forma como a organização 

política das lideranças locais incorporou o conceito de reserva extrativista e a 

instituição desta como forma jurídica daquele território. 

É isso o que Marilena de Souza Chauí (1994) sugere àquele que ouve os 

relatos orais: interpretar os fatos históricos a partir da captação das sensações 

reveladas por quem os vivenciou, seja por meio das entrevistas gravadas, 

conversas informais, pausas e sentimentos expressos pelos narradores 

(BENJAMIN, 2011). 

Esse entendimento corrobora a crítica elaborada por Martins (1997), 

segundo o qual o trabalho de campo é uma via de mão dupla, na qual, não raro, 

o pesquisador analisa a realidade a partir de teorias, “encaixando” a realidade 

nelas, limitando sua análise às especificidades teóricas. 
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Assim, para Rangel, Silva e Suzuki (2009:4): 

Equívocos como estes [‘encaixar’ a realidade local em teorias] 
ou mesmo a falta de cuidado com a observação em campo 
podem provocar a simplificação da realidade. É necessário 
relativizar, analisar e compreender densamente o objeto de 
estudo e não simplificá-lo. É preciso desfiar a teia de relações e 
suas contradições, descortinando a realidade da aparente 
homogeneidade social a fim de não cairmos na armadilha da 
superficialização da análise. 

 

No mesmo sentido, Orlando Fals Borda (1984), ao analisar a relação entre 

ciência acadêmica e ciência popular, bem como o desenvolvimento de projetos 

de pesquisa e extensão por meio do trabalho de campo, aponta a necessidade 

da aproximação entre a Universidade e as camadas populares, não apenas com 

o objetivo de entender a ciência popular, como também de evidenciar a 

existência dessa versão própria de ciência. 

Também, para Carlos Rodrigues Brandão (1984), a principal 

potencialidade da pesquisa é o trabalho de campo, uma vez que o contato 

estabelecido entre a Universidade e o espaço concreto da realidade aproxima-

os, dinamiza o funcionamento de ambos e reduz o distanciamento entre o 

pesquisador e o grupo pesquisado, fomentando a integração entre eles. 

Desse modo, na medida em que o objeto de pesquisa perde a condição 

de mero objeto concreto, por meio do reconhecimento pelo pesquisador da 

subjetividade e autonomia do objeto, faz-se necessário que o pesquisador 

assuma um olhar denso de investigação de seu objeto para que, somente a partir 

de então, explique suas lógicas de funcionamento próprias. 

A relação estabelecida entre sujeito e objeto de pesquisa, segundo o 

método dialético, deve superar tal fragmentação, uma vez que ambos referem-

se a diferentes etapas de um mesmo processo: o pensamento acerca da 

realidade. O sujeito que pensa um recorte da realidade do qual faz parte, faz da 

realidade que integra – e, portanto, de sua própria realidade –, objeto de seu 

pensamento, tornando-se, ele mesmo, tal objeto, de modo que sujeito e objeto 

devem unir-se indissoluvelmente para alcançar o conhecimento do homem sobre 

ele mesmo: 

É preciso pois não considerar o homem-objeto e o homem-
sujeito separadamente, isolados um do outro, como se fazia na 
Metafísica (...) trata-se pois de considerá-los simultaneamente, 
um derivado do outro, o homem-sujeito saindo do homem-
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objeto, tanto como o homem-objeto saindo do homem-sujeito; o 
primeiro no segundo, o segundo no primeiro (PRADO JR, 
1980:474). 

 

Por meio de uma relação dialética, sujeito e objeto simultaneamente 

derivam um do outro e estão contidos um no outro e, como etapas diferentes de 

um mesmo processo, é “necessário passar permanentemente de um a outro” 

(PRADO JR, 1980:448) pois, para o método dialético: 

o objeto [torna-se] sujeito na medida em que a realidade 
configura o objeto pensante, que é produto dela e a ela pertence; 
e também na medida em que, pelo pensamento, o homem faz 
da realidade objetiva a sua realidade pensada (PRADO JR, 
1980:562). 

 

Assim, a existência do “homem-sujeito [sujeito que pensa] já implica a 

preexistência do homem-objeto” (PRADO JR, 1980:481), do sujeito histórico 

objetivado na História, sendo este “a história verdadeira, as ações humanas, os 

fatos e acontecimentos ocorridos” (PRADO JR, 1980:473), a realidade vivida 

pelo homem. 

Ambos, homem-sujeito e homem-objeto são dimensões do homem “real 

e concreto, de carne e osso, que age, que sente, que pensa” (PRADO JR, 

1980:473), caracterizado pelo pensamento e ação: 

Sujeito e objeto do pensamento são apenas designações 
diferentes, aplicáveis no caso específico do processo pensante, 
ao Homem e à Realidade objetiva. Assim sendo, confundi-los, 
uni-los por um momento sequer, como faz a Dialética, significa 
confundir e unir aquela Realidade (...) (:563) 
...................................................................................................... 
Ora é precisamente na ação concreta que se manifesta uma tal 
unidade do Homem que pensa para agir (sendo a ação, portanto, 
reflexo do pensamento), e cujo pensamento se estimula na ação. 
E onde iremos melhor observar aquela ação concreta se não na 
História (PRADO JR, 1980:424). 

 

Na sociedade capitalista, o homem concreto percebe-se – pensa sobre si 

e se reconhece – como o sujeito histórico explorado dentro do modo capitalista 

de produção pela figura do patrão – que também é um sujeito histórico e, 

simultaneamente, homem concreto –, sendo representado classicamente pelo 

operário mas, também, pelo trabalhador aviado: 

A sua experiência pessoal (sua vida miserável contrastando com 
a riqueza do patrão; a observação que faz dos sistemas e dos 
métodos de produção capitalista, a saber, o esforço de seu 
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trabalho servindo para a elaboração de mercadorias que o 
patrão vende com gordos lucros; e assim outros fatos históricos), 
essa experiência pessoal do operário, e mais a de seus 
companheiros de trabalho com que convive, lhe serve, bem 
como a esses seus companheiros, para ir compreendendo a 
situação em que se encontra e adquirindo consciência e 
conhecimento dela. Compreenderá que sua miséria e seu 
sofrimento, consequência dos minguados salários [preço do 
látex e da castanha] que recebe, são determinados pelo fato de 
que seu patrão deseja um lucro sobre a venda das mercadorias 
produzidas, e que a margem desse lucro é a que existe entre o 
preço de custo (no qual está incluído o salário pago) e o preço 
de venda; preço este que não depende do patrão e sim do 
mercado. Sendo assim, quanto menor for o salário, tanto maior 
será o lucro; e é por isso que o patrão paga salários tão baixos 
e exige tantas horas de trabalho [e dedicação exclusiva ao 
extrativismo]: mais horas de trabalho são mais mercadorias 
produzidas” (PRADO JR, 1980:482). 

 

A partir da referência de Prado Jr. (1980) à exploração sofrida pelo 

operário, pode-se observar situação correlata ao extrativismo, não por meio dos 

baixos salários, mas por meio de uma remuneração que não garante a 

reprodução da força de trabalho familiar, (por conta do baixo valor pago pela 

castanha ou pelo látex), de modo que o seringueiro endivida-se no barracão do 

patrão para obter itens que não produz; ainda nessa correlação, nota-se que em 

vez da exigência de muitas horas de trabalho há a imposição da dedicação 

exclusiva ao extrativismo, e as mercadorias assim produzidas pelos 

trabalhadores, como borracha e castanha, conferem elevado lucro ao patrão.  

Assim, em contato com o trabalhador aviado, retomamos a necessidade 

de que o olhar do pesquisador seja mediado pelos sujeitos pesquisados, de 

modo que o homem-sujeito da pesquisa entre em contato com o homem-objeto 

da realidade pesquisada, envolva-se cada vez mais e aprofunde seu 

entendimento sobre tal realidade. 

Essa relação é uma condição dada pela especificidade da realidade vivida 

pelo outro – quando esta difere da realidade vivida pelo pesquisador –, e que 

também é dada pelos elementos que compõem e caracterizam a reprodução 

material e simbólica dessas populações rurais (SALES, 1988:201), o que requer 

do pesquisador um exercício de reflexão acerca de tais elementos. Requer ainda 

que o pesquisador não desvalorize o modo de vida pesquisado ao compará-lo 

com o seu próprio, que não o desvalide nem o submeta às análises parciais, 
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orientadas por uma preconceituosa hierarquia entre elementos diferentes, como 

os que compõem o modo de vida camponês e o modo de vida urbano. 

No entanto, uma vez que a comparação é procedimento mental 

necessário à identificação dos elementos que diferem entre as realidades vividas 

pelo pesquisador e pelos sujeitos sociais pesquisados, o abandono de tal 

procedimento significaria a perda dos referenciais por meio dos quais o 

pesquisador identifica as especificidades vividas pelos homens-objeto, sendo, 

portanto, por meio da comparação entre diferentes modos de vida que o 

pesquisador os identifica. 

Outra técnica de pesquisa que contribuiu sobremaneira para a coleta de 

dados em campo e para sua interpretação foi a etnografia, originalmente 

considerada método da Antropologia e cuja função, segundo Malinowski (1978), 

é registrar os “fenômenos culturais”, para além da orientação à pesquisa em 

campo: 

O objetivo fundamental da pesquisa etnográfica de campo é 
portanto, estabelecer o contorno firme e claro da constituição 
tribal [e de grupos culturalmente específicos] e delinear as leis e 
os padrões de todos os fenômenos culturais, isolando-os de 
fatos irrelevantes. É necessário, em primeiro lugar, descobrir-se 
o esquema básico da vida tribal. Este objetivo exige que se 
apresente, antes de mais nada, um levantamento geral de todos 
os fenômenos, e não um mero inventário das coisas singulares 
e sensacionais – e muito menos ainda daquilo que parece 
original e engraçado (MALINOWSKI, 1978:24).  

 

Assim, na medida em que a etnografia é considerada método na 

Antropologia e está associada ao trabalho de campo e à observação participante, 

Malinowski (1978) aponta-a como “ciência do relato” dos fatos observados em 

campo, afirmação com a qual corroboram Geertz (2005) e Clifford (1998):  

a etnografia está, do começo ao fim, imersa na escrita. Essa 
escrita inclui, no mínimo, uma tradução da experiência para a 
forma textual (CLIFFORD, 1998:21). 

 

O que ela é [a etnografia], entretanto, não está claro. Que talvez 
a etnografia seja uma espécie de escrita, um colocar as coisas 
no papel, é algo que tem ocorrido, vez por outra, aos que se 
empenham em produzi-la, consumi-la, ou ambas (GEERTZ, 
2005:11). 
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Considerando a etnografia como “escrita”, incorporamo-la com o objetivo 

de transcrever para o papel nossas observações e vivências em campo acerca 

do funcionamento do modo de vida e das relações de territorialidade do grupo 

pesquisado, observando a sugestão de Malinowski de que o pesquisador “deixe 

de lado a máquina fotográfica, lápis e caderno, e participe pessoalmente do que 

está acontecendo” (MALINOWSKI, 1978:31) e interprete os fatos por meio dos 

conceitos que constituem o corpo teórico da disciplina. 

Para Geertz, por sua vez, o etnógrafo deve “convencer” o leitor da 

veracidade das interpretações que construiu a partir das observações em 

campo: 

Os etnógrafos precisam convencer-nos (como fazem esses dois 
[Lévi-Strauss e Malinowski], de maneira muito eficaz) não 
apenas de que eles mesmos realmente “estiveram lá”, mas 
ainda (como também fazem, se bem que de modo menos óbvio) 
de que, se houvéssemos estado lá, teríamos visto o que viram, 
sentido o que sentiram e concluído o que concluíram (GEERTZ, 
2005:29). 

 

Interpretando os recursos estilísticos da etnografia de Lévi-Strauss em 

Tristes Trópicos, Geertz (2005) destacou as estratégias de seu predecessor 

sobre o registro de suas vivências em campo, seus desconfortos, sentimentos e 

angústias durante a permanência em campo, revelando a “imagem do viajante 

intrépido, dolorosamente atormentado, mas terrivelmente interessado, [que] 

nunca abandona o livro [a pesquisa]” (GEERTZ, 2005:54), ainda que sejam 

árduas as condições do trabalho de campo. 

Como se vê, o antropólogo aventura-se por onde (...) [outras 
pessoas] não se atrevem a ir, e penetra em formas de vida sobre 
as quais elas só podem ler; essa nota também perpassa 
continuamente o livro [de Lévi-Strauss] (GEERTZ, 2005:55). 

 

Ainda, para Geertz (2005) a experiência de Lévi-Strauss (2004) em campo 

subsidia a construção de uma narrativa marcada pela subjetividade do autor: 

é um livro de viagem de um gênero muito reconhecível. Estive 
ali ou acolá; vi tal ou qual coisa estranha; fiquei surpreso, 
entediado, animado, decepcionado; arranjei furúnculos no 
traseiro e, certa vez, na Amazônia... – tudo com a mensagem 
subliminar implícita: Você não gostaria de ter estado lá comigo, 
ou de poder fazer a mesma coisa? (GEERTZ, 2005:52) 
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De fato, a narrativa contida em Lévi-Strauss reflete para o leitor, com 

bastante proximidade, a experiência do etnógrafo em seu trabalho de campo, 

que se traduz em um diário de viagem com forte tom literário ao mesmo tempo 

que carrega grande capacidade reflexiva sobre a experiência vivida, sem 

fantasiá-la nem denegri-la, como se lê nas passagens apresentadas a seguir: 

Entrementes, os solavancos da mula me causavam feridas tão 
atrozmente dolorosas, mas tão familiares, que acabei achando 
que elas eram uma parte permanente de minha anatomia e que 
até sentiria sua falta, se não estivessem lá na manhã seguinte. 
O tédio suplantou a aventura. Durante semanas a fio, a mesma 
savana austera desenrolava-se diante de mim – uma terra tão 
seca que mal se podiam distinguir as plantas vivas dos tocos 
mortos que assinalavam o local em que alguém havia acampado 
em data recente. E quanto aos restos enegrecidos das 
queimadas, eles pareciam ser meramente a culminância de um 
território em que tudo, mais cedo ou mais tarde, estava 
destinado a queimar até se transformar em cinza  
...................................................................................................... 
Sujeira, promiscuidade, contato físico; ruína, barraco, 
excrementos, lama; transpiração, fezes de animais, urina, 
purulência, secreções, supuração: tudo aquilo de que a vida 
urbana se organiza para nos defender, tudo aquilo que 
abominamos, tudo de que nos protegemos a um custo enorme, 
todos esses subprodutos da coabitação nunca impõem aqui um 
limite à disseminação. Ao contrário, constituem o cenário natural 
que a cidade precisa ter para sobreviver (LÉVI-STRAUSS, 
1976:168). 

 

Clifford (1998), por sua vez, apontou alguns elementos estilísticos da 

etnografia de Malinowski (Os Argonautas, de 1978), dando destaque à intenção 

de Malinowski de registrar, na etnografia que teceu sobre os trombriandeses, 

sua própria presença em campo. Para Clifford, tal recurso facilita a aproximação 

entre o leitor e o assunto retratado, de tal modo que o leitor possa vivenciar a 

experiência do autor através da etnografia:  

O frontispício de Os Argonautas, como toda fotografia, afirma 
uma presença – a da cena diante das lentes; e sugere também 
outra presença – a do etnógrafo elaborando ativamente esse 
fragmento da realidade trombriandesa. (...) O modo 
predominante e moderno de autoridade no trabalho de campo é 
assim expresso: ‘Você está lá... porque eu estava lá’ 
(CLIFFORD, 1998:18). 

 

Para Clifford (1998), Malinowski não apenas descreveu a cultura 

trombriandesa, mas relatou uma experiência de cultura segundo seu ponto de 

vista. Assim, o trabalho de campo e a etnografia são apontados pelo autor como 
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caminho para a compreensão da estrutura da cultura e da dimensão simbólica 

do grupo pesquisado, mediante o contato direto do pesquisador que se aproxima 

da dimensão simbólica da organização cultural, com outros sujeitos sociais. 

Considerando, então, a etnografia como “escrita”, incorporamo-la 

inicialmente como técnica de pesquisa para o estudo geográfico das populações 

tradicionais que vivem no interior de unidades de conservação, com o objetivo 

de transcrever para o papel nossas observações e vivências em campo acerca 

do funcionamento do modo de vida e das relações de territorialidade, 

considerando as especificidades destas em relação ao modo de vida e à 

territorialidade praticados pela sociedade envolvente. 

Tomando como referência a densidade do relato no desvendamento de 

relações sociais, propomos a etnografia como metodologia de pesquisa 

associada ao trabalho de campo, configurando um segundo momento do 

emprego da etnografia nesta pesquisa: não mais apenas como técnica de 

pesquisa, mas como metodologia.  

Propomos, portanto, o emprego da etnografia para descrever a 

experiência do pesquisador em campo e o desenrolar das relações até então 

apontadas, no estudo geográfico de sociedades culturalmente diferenciadas, 

bem como das populações camponesas que vivem no interior de unidades de 

conservação, também consideradas culturalmente diferenciadas em relação à 

sociedade envolvente. 

Em nossa pesquisa, aplicamos o método proposto no estudo da 

sociedade tradicional que habita a região do vale do rio Cajari, relatando e 

analisando os liames de suas relações sociais reproduzidas, dos elementos que 

constituem seu modo de vida, do processo histórico de apropriação de seu 

território e de estratégias de sua manutenção. 

As vivências, então, dos pesquisadores, bem como a elaboração de suas 

conclusões só poderiam ter sido alcançadas por quem esteve lá: sejam os 

técnicos do ICMBio e demais órgãos públicos, os jovens membros das 

comunidades que partem para a cidade a fim de estudar e desenvolvem projetos 

próprios de pesquisa sobre sua gente e sua terra, sejam seus orientadores e 

outros pesquisadores que estabeleceram contato direto e relações de confiança 

com membros daquela sociedade. 
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No bojo da realização dos trabalhos de campo, foi fundamental para a 

aproximação entre pesquisadores e populações tradicionais que se 

desenvolvesse a escuta: não apenas questionar sobre o que interessa aos 

objetivos da pesquisa, mas de fato colocar-se em tal posição que tornasse 

possível conhecer a história de vida das pessoas que residem na Reserva 

Extrativista do Rio Cajari. Somente após muitas conversas informais, entrevistas 

e rodas de conversa, ou seja, após muito ouvir, é que foi possível lançarmos um 

olhar que reflete com fidedignidade a história e o modo de vida daquela 

população tradicional. 

Para tanto, também foi preciso lançar mão dos recursos metodológicos da 

história oral, perseguindo-se a temática “história de vida”, por meio da qual 

realizamos rodas de histórias com o objetivo de registrar a memória coletiva 

sobre o território apropriado e o modo de vida nele reproduzido, as formas dessa 

apropriação, o histórico de ocupação da região do rio Cajari, as relações de 

trabalho baseadas no aviamento e os conflitos por terras vivenciados por aquela 

população. 

As rodas de histórias consistiram na reunião de membros das 

comunidades, dentre os quais velhos, adultos, jovens, crianças, homens e 

mulheres, nas quais os membros mais velhos das comunidades eram 

convidados a compartilhar suas memórias com os demais membros e com os 

pesquisadores.  

Na comunidade Santarém foi possível reunir alguns velhos: Sr. Antenor, 

Sr. Antônio, Sr. Bibi e Sr. Francisco Rodrigues, que chamaram suas filhas, noras 

e netos para compartilhar suas histórias no bojo da roda de conversa, que reuniu 

o maior número de pessoas em relação às demais entrevistas e rodas de 

história, totalizando 24 participantes. 

Nessa comunidade, os temas sugeridos pelo roteiro semiestruturado 

foram rememorados em diferentes versões, havendo divergências em relação 

às datas, lugares e nomes de pessoas que participaram de determinados fatos 

históricos, e, simultaneamente, convergindo para a elaboração da memória 

coletiva do grupo (MEIHY, 1996; FREITAS, 2006).  
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Na comunidade Marinho, participaram da roda de conversa a Sra. 

Benedita Viana, Sr. Francisco Viana, Sr. João Vicente Neto, Sra. Nazaré Vicente, 

Sr. Raimundo do Carmo, Sr. Raimundo Gonçalves, Sr. Raimundo Pereira 

Vasconcelos e Sr. Sebastião Pinto, todos maiores de 50 anos.  

Mas, também, se fez necessário registrar entrevistas individuais, em 

especial de membros das comunidades menores, que contam atualmente com 

poucos velhos4 ou apenas um membro mais velho, em torno do qual reunimos 

esposo(a), filhos(as), netos(as), genros e noras, como os senhores Nenê, 

Cláudio e Sr. Sabá, que foram entrevistados respectivamente nas comunidades 

Água Branca, Martins e Santa Clara, na companhia de familiares; o Sr. Clemente 

e a D. Maria, que foram entrevistados sozinhos nas comunidades D. Maria e São 

Pedro. Ainda, nas comunidades Açaizal e Sororoca, conversamos informalmente 

com os senhores Francisco e Miguel. 

Para ambos os tipos de registro de relatos orais, preparou-se um roteiro 

semiestruturado de entrevistas, por meio do qual elegemos os temas aviamento, 

território e modo de vida, a partir dos quais interpelamos os entrevistados sobre 

as particularidades da relação de trabalho com o patrão, como se configurava a 

dívida, o pagamento desta e a obtenção de saldos, a sucessão dos patrões, a 

forma pela qual chegaram os primeiros moradores, o histórico de formação das 

comunidades a partir da formação das famílias, suas formas de subsistência, as 

técnicas e instrumentos de trabalho, a divisão da terra para uso agrícola e 

pousio, a coexistência de agricultura, caça e pesca, o conhecimento tradicional 

acerca do beneficiamento dos recursos manejados, os itens cultivados nas 

roças, diferentes tipos de madeiras, espécies de animais e plantas medicinais, 

os períodos de resguardo das caças e pescados, o sentimento de pertencimento 

ao território apropriado, as estratégias de manutenção deste, o conflito com a 

empresa Jari Celulose, o surgimento de lideranças comunitárias no bojo da 

organização política que culminou na criação da reserva extrativista, o 

significado da saída dos jovens, a criação das associações de moradores e, por 

fim, as mulheres que produzem biscoitos a partir do beneficiamento da castanha. 

                                                 
4 Bosi (1994) partiu da narrativa de velhos maiores de 70 anos, para defini-los como 
agentes socializadores dos fatos históricos por eles vividos, bem como da cultura de 
suas gerações, por meio da oralidade, valorizando-os como guardiões da memória 
coletiva. 
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Tais temas foram abordados em diferentes comunidades, e com os 

diferentes sujeitos entrevistados: não apenas os membros mais velhos, mas 

também os mais jovens das comunidades, homens e mulheres, casados e 

solteiros, a fim de investigarmos os diferentes aspectos incorporados pelo roteiro 

semiestruturado. 

Assim, identificamos os sujeitos que possivelmente auxiliariam em tais 

questionamentos. Para tanto, partimos ao seu encontro, sendo que o 

desconhecimento dos ramais e a necessidade de sermos conduzidos por eles 

foi superada pela presença de uma pesquisadora em nossa equipe que é 

membro da comunidade Marinho, Mayda Vasconcelos, conhecedora dos fatos 

históricos que marcam a memória coletiva daquela população a partir dos relatos 

que seu avô, o Sr. Raimundo Pereira Vasconcelos, contava aos netos desde que 

chegara à região ainda em sua infância.  

Também, a presença dessa pesquisadora mediou a construção do vínculo 

de confiança, por meio do qual obtivemos a colaboração dos sujeitos almejados 

para as entrevistas, bem como a devida permissão para o registro, uso 

acadêmico e publicação de transcrição dos relatos registrados.  

Durante a realização dos trabalhos de campo, fomos acolhidos na 

comunidade Marinho pela família de Mayda e seu avô, o que possibilitou nossa 

estadia no campo, favoreceu o deslocamento entre as diversas comunidades do 

alto Cajari e os retornos necessários para a continuidade e correção das rodas 

de conversa e entrevistas. 

Para o registro das entrevistas, empregamos alguns equipamentos 

tecnológicos, como gravadores, câmeras fotográficas e filmadoras digitais, bem 

como notebook para procedermos, ainda em campo, o armazenamento e cópias 

de segurança dos relatos e das imagens obtidas. 

Após os registros e de volta ao gabinete, transcrevemos os relatos 

registrados seguindo-se a norma culta, mas respeitando marcas de oralidade 

como pausas, risadas, silêncios e choro por meio de marcadores inseridos no 

corpo das transcrições, a fim de transmitir ao leitor, na medida do possível, o 

significado das emoções que acompanharam as entrevistas. 

Além da transcrição, procedemos a transcriação dos textos produzidos a 

partir das entrevistas, com o objetivo de reestruturar as orações contidas nas 

perguntas e respostas e oferecer ao leitor melhor compreensão de seu conteúdo.  
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Ainda, entregamos aos sujeitos entrevistados uma cópia dos relatos orais 

transcritos e transcriados, ocasião na qual aprofundamos o entendimento das 

questões propostas, sanamos dúvidas e interpelarmos o desejo dos 

entrevistados sobre a supressão ou modificação de determinados trechos do 

relato. É o cuidado de que nos fala Suzuki (2007) no que toca à importância de 

que o sujeito entrevistado tenha acesso ao relato transcrito, para que possa 

manifestar-se sobre a correção de equívocos, bem como a supressão e não 

publicação de informações que lhes sejam constrangedoras, uma vez que as 

lembranças dos sujeitos entrevistados recompõem não apenas suas vivências 

individuais em um contexto histórico específico, mas um ponto de vista dos fatos 

históricos por eles vivenciado. 

Um cuidado a mais, ainda, está sendo levado em conta, o de 
disponibilizar a transcrição ao entrevistado para supressões, 
acréscimos e mudanças na estruturação das orações, frases e 
parágrafos, permitindo que seja dado ao público somente o que 
for adequado para o indivíduo, na estrutura gramatical que lhe 
convier, o que deixa a seu encargo a decisão do que pode ou 
não constrangê-lo física ou moralmente (SUZUKI, 2007:69). 

 

No sentido de retratar o roteiro percorrido para a realização dos trabalhos 

de campo, cabe-nos aqui informar que nosso ponto de partida era a cidade de 

Macapá, capital do estado, de onde seguimos até as comunidades do alto Cajari 

pela BR153, registrando as entrevistas conforme a localização das comunidades 

ao longo da rodovia: conhecemos o castanhal de sr. Miguel, próximo à vila da 

comunidade Sororoca; na comunidade São Pedro, entrevistamos D. Maria, mãe 

de mais de uma dezena de filhos; na comunidade Santa Clara, entrevistamos Sr. 

Sabá; na comunidade Água Branca, entrevistamos Sr. Nenê e seu genro 

Francisco, e conversamos informalmente com D. Francisquinha, esposa do Sr. 

Nenê; na comunidade Açaizal, conversamos informalmente com Sr. Francisco, 

que nos mostrou seu roçado de mandioca e castanheiras e, por fim, chegando 

na comunidade Marinho, concluíamos um dia de trabalho de campo.  

Costumeiramente, no dia seguinte, caminhávamos pela vila do Marinho, 

inteirando-nos do modo de vida ali reproduzido, permitindo-nos sermos 

conhecidos, apresentando a pesquisa, conversando informalmente com 

moradores, indagando sobre as hortaliças e ervas cultivadas nos quintais, 

conhecendo os lugares da vila, papeando com moradores sobre a safra da 
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castanha, a origem das famílias, a localização dos roçados, banhando-nos no 

igarapé, jogando futebol com as mulheres e convidando os moradores para uma 

roda de conversa no final da tarde.  

Ao final da manhã, após o almoço, seguíamos pelos ramais da reserva 

até a comunidade Martins, composta pelas famílias dos dezesseis filhos homens 

de Sr. Cláudio, a comunidade D. Maria, formada pelos filhos de Sr. Clemente, 

até enfim chegarmos na comunidade Santarém. 

Ao todo, realizamos sete trabalhos de campo com duração média de 

quatro dias, durante os quais registramos os relatos orais que, após  transcritos 

e transcriados em gabinete por meio de técnicas da história oral (BOSI, 1994; 

MEIHY, 1996; FREITAS, 2006; THOMPSON, 1992) com o auxílio dos bolsistas 

que integravam a equipe de pesquisa, foram lidos e corrigidos juntos aos 

entrevistados, possibilitando-nos aprofundarmos o entendimento acerca dos 

fatos históricos investigados e produzirmos uma versão mais apurada conforme 

a memória coletiva. O documento final foi entregue aos membros entrevistados, 

ocasião na qual colhemos as autorizações para seu uso acadêmico. 

Podendo ser empregada como método ou técnica de pesquisa, como foi 

aqui, a história oral nos orientou na metodologia de elaboração do roteiro 

semiestruturado, cujos temas foram definidos a partir dos objetivos da pesquisa: 

histórico de ocupação da região do vale do rio Cajari, relações de trabalho 

baseadas no aviamento, modo de vida, conflito de terras e conquista do território. 

Enquanto técnica de pesquisa, a história oral auxilia alcançar o objetivo 

geral – analisar o conflito de terras – a partir dos fatos que impactaram a memória 

coletiva, bem como apreender os elementos que compõem o modo de vida local, 

as estratégias de recriação do campesinato (MARTINS, 1975; 1990, 2014, 2015; 

LUXEMBURG, 1985; OLIVEIRA, 2007), de reivindicação do território, formas de 

organização social, entre outros. 

No sentido da composição de acervos históricos temáticos, a partir dos 

relatos orais ali armazenados, a história oral é, então, empregada como método 

de pesquisa. 

Na Geografia, a história oral tem abordado o conflito de terras vivenciado 

pelo campesinato, uma vez que a análise dos relatos orais do homem simples 

(MARTINS, 2010) possibilita a construção de novas interpretações sobre 

determinados fatos históricos a partir da análise de versões subjetivas e do 
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impacto que os fatos provocaram na memória coletiva, para além das análises 

de documentos históricos. Assim 

a História Oral se insere como técnica que visa dar voz a quem 
não se faria ouvir, os mudos da História, os subalternos da 
sociedade dominante, fazendo com que se reconheçam como 
sujeitos e possibilitando o conhecimento de diferentes versões 
sobre um mesmo fato.  
...................................................................................................... 
A história oral de grupos subalternos garante à pesquisa uma 
maior riqueza na reconstrução dos sentidos e das direções 
tomados pelos depoentes em suas vidas. Assim, entende-se a 
entrevista para além de um simples suporte documental, 
complementar às pesquisas fundadas em textos escritos, mas 
reitera-se a sua riqueza como documento em si, conformando-
se em instrumento para a compreensão mais ampla de 
significados atribuídos pelos sujeitos, sobretudo na 
recomposição da interpretação construída no que concerne às 
relações com a sociedade em geral, com o Estado, bem como 
nos processos econômicos-políticos-sociais em que tais sujeitos 
se inserem. (RANGEL, SILVA e SUZUKI, 2009:03) 

 

Assim, o emprego da história oral permitiu o conhecimento de fatos não 

registrados pela história oficial, revelando-nos diferentes interpretações e pontos 

de vista de um mesmo fato histórico a partir da vivência do sujeito simples 

(MARTINS, 2010). Segundo Rangel, Silva e Suzuki (2009:03): 

Esse registro permite a documentação de pontos de vista 
diferentes ou antagônicos dos autores [que relatam os fatos 
vividos] sobre um mesmo fato e que estariam condenados ao 
esquecimento se omitidos pelo discurso da sociedade 
dominante ou desprezados pelo pesquisador, que tem como 
intuito produzir a dialogia entre teoria e prática.  

 

Foi esse o sentimento expresso por José de Souza Martins (2010), ao 

perceber-se parte da história de sua família, que lhe fora contada pela sua avó, 

e que fora contada a esta por parentes mais velhos: 

Certa vez sentei-me ao lado de minha avó andaluza, já velhinha, 
mais de 90 anos de idade, e fui anotando nomes e cidades que 
ela mencionava. Quando menina, órfã de pai e mãe, ela fora 
uma espécie de serva doméstica da Marquesa de Guadalmina. 
Convivera, no entanto, por que permanecera na mesma aldeia, 
com avós que já tinham discernimento quando Napoleão invadiu 
a Espanha e que já eram nascidos quando houve a Revolução 
Francesa. Sua memória familiar chegava ao século XVIII. Minha 
avó paterna, portuguesa de Amarante, a terra do vinho verde, no 
Douro, sentava os netos no chão e da sua cadeira preguiçosa 
contava histórias escabrosas de Pedro Malasarte ou então 
cantava longos trechos de velhos romances medievais.  
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Nas duas famílias, a memória era parte da vida. Essas narrativas 
eram um claro esforço de transmitir aos filhos e netos o nexo da 
vida de cada um com o tempo, os ancestrais, o que veio antes, 
a origem de todos. E os que viriam depois. Meus avós 
conheceram bisnetos e trinetos. E conversaram com bisavós. 
Era esse o que entendiam ser o nexo com o mundo, com o que 
tem sentido. Nessas minhas famílias camponesas, o acalanto 
das crianças trazia consigo esses resíduos do tempo, tentativa 
de implantar no espírito de cada um a ideia de que cada membro 
da nova geração é herdeiro de uma história, residual e 
fragmentária, a história dos que viveram para o trabalho – e que 
ganha seu pleno sentido, seu lugar e cume, na memória dos 
velhos, dos avós contadores de histórias. É desse modo que 
cada nova criança é reconhecida e incorporada como membro 
do corpo familiar, e nele se reconhece, cuja realidade e cujo 
sentido se desdobra ao longo da existência de várias gerações. 
(MARTINS, 2010 [2008]:118) 

 

No entanto, para Chauí (1994), é necessário mencionar como os relatos 

são coletados e registrados, de modo que recorremos a Thompson (1992), Meihy 

(1996) e Freitas (2006) para sistematizar os procedimentos de registro, 

transcrição, análise dos relatos coletados e solicitação de autorizações de 

cessão de uso. 

Em nossas pesquisas, o registro das histórias de vida parte dos roteiros 

semiestruturados, a partir dos quais orientamos as conversas para a 

reconstrução dos fatos passados e relembrados pela memória coletiva da 

comunidade, uma vez que, segundo Eclea Bosi (1994), os fatos relembrados 

não são lineares, pois demandam um exercício de retorno ao passado, a partir 

do qual o encadeamento dos fatos é reconstruído primeiramente de forma 

confusa, até que se tornem evidentes e, a partir de então, passíveis de 

organização linear pelos pesquisadores no bojo do desenvolvimento das 

pesquisas.  

Para Bosi (1994) esse movimento de resgate e reelaboração dos fatos 

guardados na memória demanda trabalho por parte de quem rememora, 

permitindo-lhe reviver os acontecimentos: 

Uma lembrança é diamante bruto que precisa ser lapidado pelo 
espírito. Sem o trabalho da reflexão e da localização, seria uma 
imagem fugidia. O sentimento também precisa acompanhá-la 
para que ela não seja uma repetição do estado antigo, mas uma 
reaparição. (BOSI, 1994:81) 
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Do mesmo modo como a lembrança é valorosa, o esquecimento e os 

lapsos de memória também o são, na medida em que revelam acontecimentos 

ainda não facilmente compreendidos, não aceitos plenamente e agora revividos 

por meio da memória.  

Assim, lembrança e esquecimento também são elementos que devem ser 

analisados pelo pesquisador, chamando-lhe a atenção para a importância do 

silêncio, que aparentemente não tem significado, mas que revela sentimentos 

inerentes à reconstrução dos fatos passados. 

Segundo Bosi (1994), os velhos são tidos como os guardiões da memória 

coletiva, uma vez que vivenciaram fatos passados que explicam mudanças, 

conflitos e superações, o que lhes concede autoridade para entrelaçar suas 

memórias à memória coletiva. 

Assim, o velho transforma-se em narrador dos fatos acontecidos, de modo 

que, para Benjamin (1985), ao compartilhar suas experiências, o narrador 

transforma-as na experiência de quem as ouve, “revelando na obra de uma vida 

inteira uma época e, numa época, a totalidade do transcurso histórico” 

(BENJAMIN, 1985:163). 

Para Bosi (1994), o compartilhamento de fatos justifica-os e valoriza-os, 

sendo esse processo considerado importante pelos idosos, na medida em que a 

função social da memória é reconhecida ao encontrar ouvidos que deem 

ressonância às experiências já vividas. Assim, a função social da memória 

Não reconstrói o tempo, não o anula tampouco. Ao fazer cair a 
barreira que separa o presente do passado, lança uma ponte 
entre o mundo dos vivos e o do além (...). Hoje, a função da 
memória é o conhecimento do passado que se organiza, ordena 
o tempo e localiza cronologicamente. (BOSI, 1994:89) 

No caso da comunidade do Mandira, abordado em trabalho anterior 

(RANGEL, 2011), nem todos os velhos sentiram-se à vontade para rememorar 

seu passado junto àqueles considerados “de fora” e/ou que não compartilham 

os valores da comunidade, de sorte que recorremos inúmeras vezes aos relatos 

orais de Sr. Frederico, Sr. Chico, D. Irene, D. Cleuza, Sr. Jango e Sr. Leonardo, 

que vivenciaram as transformações, conflitos e reelaborações do modo de vida 

local, restringindo a possibilidade de relacioná-los com uma diversidade maior 

de relatos orais, elaborados por outros membros da comunidade. 
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Tentando superar estas dificuldades, Brandão (1984) afirma que é 

importante que o pesquisador adote “técnicas dialogais” pautadas em  

abandonar a tradicional arrogância do erudito, aprender a ouvir 
discursos concebidos em diferentes sintaxes culturais e adotar a 
humildade dos que realmente querem aprender e descobrir; 
romper com a assimetria das relações sociais geralmente 
impostas entre o entrevistador e o entrevistado; e incorporar 
pessoas de bases sociais como indivíduos ativos e pensantes 
nos esforços de pesquisa. (BRANDÃO, 1984:55) 

 

Assim, enfatizamos a importância da cautela do pesquisador quando na 

comparação de diferentes modos de vida, uma vez que, além do que já foi 

indicado anteriormente, os valores externos quase sempre são interpretados 

como símbolos da modernidade, sobretudo pelos jovens, contribuindo para a 

desestruturação da reprodução do modo de vida local quando estes decidem 

sair da comunidade por considerá-la atrasada. 

A postura coerente do pesquisador deve pautar-se na valorização do 

modo de vida e conhecimentos tradicionais, da memória dos mais velhos e do 

aprendizado que os jovens podem obter com eles, de modo que a construção 

dos conceitos deve partir da realidade observada a fim de não se cometer os 

erros indicados, apreendendo-a por meio da reflexão sobre os relatos orais 

registrados. 

Diante o exposto, observamos nos relatos orais o movimento de ocupação 

não indígena da região, a partir da migração camponesa motivada pela busca 

de trabalho, retomando-se a chegada de parentes já falecidos ao território 

tradicional pesquisado, seguindo-se a formação das famílias e a sujeição destas 

às condições precárias de trabalho, como a escravidão por dívida, castigos 

físicos e a compra de mulheres, entre outros. 

Assentado o debate do emprego da História Oral como técnica de 

pesquisa na tese aqui proposta, passemos à discussão de seu método 

(MORAES, 1984), entendendo-o como o posicionamento político e filosófico pelo 

qual o pesquisador analisa, cientificamente, a realidade, que é baseada no 

materialismo histórico e dialético (PRADO, 1980; LEFEBVRE, 1991; 

PLEKHANOV, 2005).  
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Para Moraes e Costa (1984), tal método é compreendido como “método 

de interpretação” da realidade, e refere-se  

(…) a posturas filosóficas, ao posicionamento quanto às 
questões da lógica e, por que não dizer, à ideologia e posição 
política do cientista. O método é, nesse sentido, o elemento de 
relação entre os vários campos de ciência e de cada um com a 
Filosofia. Pode-se dizer que ele é o arcabouço estrutural sobre 
o qual repousa qualquer conhecimento científico. Mesmo a 
postura de negação do método é a exteriorização de uma 
posição metodológica. Concluindo, método de interpretação é 
uma concepção de mundo normatizada e orientada para a 
condução da pesquisa científica; é a aplicação de um sistema 
filosófico ao trabalho da ciência (MORAES E COSTA, 1984:27). 

 

Nesta pesquisa, o método de interpretação, ou simplesmente método, 

permite-nos a compreensão da realidade por meio da observação e análise das 

contradições inerentes ao modo capitalista de produção, bem como da posição 

marginalizada que os grupos subalternos ocupam, no bojo da luta de classes 

(PLEKHANOV, 2005). 

Isso por que a dialética engloba o movimento de transformação da matéria 

e, consequentemente, a negação desta, “porque ela [a dialética] é, por sua 

essência, crítica e revolucionária” (PLEKHANOV, 2005:21). 

Em sua forma racional, a dialética (...) além da compreensão 
positiva do que existe, (...) engloba ao mesmo tempo a 
compreensão da negação, da ruína necessária do estado de 
coisas existentes; porque ela concebe toda forma no fluxo do 
movimento, portanto sob seu aspecto transitório (PLEKHANOV, 
2005:21). 

 

A compreensão positiva mencionada pelo autor refere-se à identificação 

dos fenômenos existentes, sejam eles de ordem física, biológica ou social, 

compreendendo, também, a negação das “coisas existentes” (PLEKHANOV, 

2005), na medida em que a identidade de determinado fenômeno o define e, ao 

mesmo tempo, define o que este não é. 

Nesse sentido, segundo Prado (1980:405), “(...) da afirmação ‘a flor é 

vermelha’, o nosso pensamento passa imediatamente para a consideração do 

não vermelho das flores diferentes daquelas que observamos”. Ainda para este 

autor 

(...) o vermelho ao mesmo tempo que é vermelho, e porque é 
vermelho, é o não-azul, o não-amarelo, o não-verde, etc (...) mas 
essa existência-em-si é também a existência-em-outros – no 
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azul, no amarelo, no verde, em todas as cores que o vermelho 
não é (PRADO, 1980:408). 

 

Na medida em que a cor vermelha é, além dela mesma, todas as outras 

cores que ela não é, como por exemplo, o não-azul, temos que o vermelho é a 

negação do azul e assim por diante. Como resultado, a negação refere-se à 

“supressão de um termo por outro” (PRADO, 1980:394), no bojo do movimento 

em que a identidade do fenômeno passa à sua não identidade (PRADO, 

1980:408) no movimento dialético do pensamento. 

Para Lefebvre (1991), a operacionalização da dialética percorre os 

princípios da identidade, causalidade e finalidade. No que se refere ao primeiro 

deles, este pode ser definido como a identidade real de determinado fenômeno; 

se por um lado, para a lógica formal, o fenômeno “é o que é”, por outro, para a 

lógica dialética, a identidade do fenômeno incorpora também o que este não é, 

pois “o que não era, o que ainda não é, vai ser; passa do nada ao ser” 

(LEFEBVRE, 1991:190). 

No entanto, segundo o autor,  

(...) não significa (...) que o ser e o nada são misturados, são 
transformados no “mesmo”; ao contrário, são tomados em sua 
relação, que é uma relação de exclusão ativa um do outro (...), 
de tal modo que cada um dos dois, o ser e o nada, desaparece 
imediatamente em seu contrário (LEFEBVRE, 1991:190). 

 

A partir de suas identidades, os fenômenos excluem-se mutuamente num 

movimento de “negação da negação”, cujo resultado é um terceiro fenômeno 

que supera os anteriores e representa “um enriquecimento, uma síntese” 

(LEFEBVRE, 1991:191), uma vez que 

na contradição, as forças em presença se chocam, se destroem. 
Mas, em suas lutas, elas se penetram. A unidade delas – o 
movimento que as une e as atravessa – tende através de si para 
algo diverso e mais concreto, mais determinado; e isso porque 
esse “terceiro termo” compreenderá o que há de positivo em 
cada uma das forças contraditórias, negando apenas seu 
aspecto negativo, limitado, destruidor (LEFEBVRE, 1991:194). 

 

Se determinado fenômeno é negado pelo seu contrário, ocorre, 

necessariamente, o devir de um terceiro fenômeno que supera e sintetiza os 

anteriores (o fenômeno em si e seu contrário), cujo movimento representa a 

constante transitoriedade daqueles. 
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Para Lefebvre,  

Todo devir é começo (...). E todo devir é fim. O que termina deixa 
de ser, vai do ser ao nada. “O ser não ‘passa’, mas já passou no 
nada e o nada já passou no ser” (LEFEBVRE, 1991:190). 

 

Se os fenômenos negados são a causa do terceiro fenômeno, o qual ainda 

não existe – “a passagem do ser pelo nada” – de acordo com o princípio da 

causalidade “a causa de um fenômeno qualquer só pode ser o devir do mundo 

em sua totalidade” (LEFEBVRE, 1991:198), uma vez que cada fenômeno, em 

sua transitoriedade, é a causa de seu contrário e também de um terceiro 

fenômeno, alcançando a totalidade dos fenômenos da realidade, inclusive sob o 

aspecto histórico. 

Do mesmo modo como ocorre em relação à causa de determinado 

fenômeno, a sua finalidade também só pode ser compreendida a partir da 

relação estabelecida entre outro fenômeno e seu devir, uma vez que, segundo o 

princípio de finalidade 

Tudo o que existe tem um limite, no espaço e no tempo; e esse 
limite é seu “fim”, o ponto e o instante em que cessa esse ser 
determinado. Mas esse fim aparece também como sua 
transição, sua passagem, seu encontro com outra coisa (...). E é 
precisamente aí que eles se determinam reciprocamente. O 
“fim”, portanto, é também um começo (de outra coisa); e todas 
as coisas, desse modo, são vinculadas e vinculantes, causadas 
e causantes, de modo interno, graças à sua determinação e ao 
seu fim (LEFEBVRE, 1991:206). 

 

O princípio da finalidade completa, assim, a noção de totalidade de Prado 

(1980:465), segundo o qual “é impossível caracterizar um elemento sem 

considerar ao mesmo tempo todos os demais, (...) é esse conjunto, e somente 

ele, que explica suas partes ou elementos”. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de determinado fato histórico ocorre a 

partir de sua superação em relação ao fato histórico que o originou – o momento 

anterior ao acontecimento do fato histórico em questão –, bem como do fato 

histórico que lhe sucederá, permitindo a compreensão de processos sociais 

contraditórios e históricos, como a luta de classes:  

E para essa concepção dialética a ciência encontra uma 
confirmação notável na luta de classes. Se não se leva em conta 
esta última, nada se pode compreender da evolução da vida 
social e espiritual de uma sociedade dividida em classes 
(PLEKHANOV, 2005:24).  
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Ao compreender o paradigma da matéria como fundamento do 

pensamento a partir da filosofia materialista de Hegel, relacionando-o à dialética 

e ao movimento histórico da sociedade, Marx estruturou o método científico que 

permite compreender a luta de classes no bojo da reprodução do modo de 

produção capitalista (PLEKHANOV, 2005).  

No bojo do método adotado e assumindo tal concepção política e filosófica 

diante dos estudos sobre o campesinato brasileiro, compreendemos o camponês 

como o trabalhador que produz a sua própria subsistência (MARTINS, 1975, 

2010, 2014, 2015) e a de sua família por meio do trabalho na terra, empregando 

a força de trabalho familiar e mutirão (CANDIDO, 2001; MARTINS, 1975) e a 

comercializando sua produção excedente (MARTINS, 1975) no mercado. 

A relação estabelecida entre o camponês e o mercado é contraditória, 

pois, ao mesmo tempo que permite a sua recriação por meio da obtenção dos 

itens não produzidos, impõe a sua destruição pela exploração de sua força de 

trabalho, obrigando o camponês a migrar para áreas de fronteira (MARTINS, 

2014) num constante movimento de recriação, como analisado no capítulo 

acerca da apropriação do território na região do vale do rio Cajari. 

Segundo Candido (2001:108), o mutirão representa uma forma tradicional 

de organização do trabalho camponês que, por corresponder às “formas 

mínimas de ajustamento, encontrou o caminho para uma continuidade 

impressionante, uma sobrevivência das formas essenciais”. 

O fundamento do mutirão é reunir uma quantidade de mão de obra que 

ofereça mais braços que os disponíveis pelo trabalho familiar, tendo como 

finalidade prática a realização de atividades que garantam a subsistência do 

grupo, havendo entre os que convocam o mutirão e os que dele participam a 

obrigação moral de retribuir com sua força de trabalho sempre que outros 

mutirões forem convocados (CANDIDO, 2001). 

Para o autor, o mutirão 

Consiste essencialmente na reunião de vizinhos, convocados 
por um deles, a fim de ajudá-lo a efetuar determinado trabalho: 
derrubada, roça, plantio, limpa, colheita, malhação, construção 
de casa, fiação etc. Geralmente os vizinhos são convocados e o 
beneficiário lhes oferece alimento e uma festa, que encerra o 
trabalho. Mas não há remuneração direta de espécie alguma, a 
não ser a obrigação moral em que fica o beneficiário de 
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corresponder aos chamados eventuais dos que o auxiliaram. 
Esse chamado não falta, porque é praticamente impossível a um 
lavrador, que só dispõe de mão de obra doméstica, dar conta do 
ano agrícola sem cooperação vicinal (CANDIDO, 2001:88). 

 

Já para Martins (1975), assim como o trabalho familiar, o mutirão 

representa uma relação não capitalista de trabalho, na medida em que os 

trabalhadores participantes não recebem salário, nem participam da produção 

de sua própria subsistência, mas recebem força de trabalho adicional à sua e de 

sua família em tarefas que demandam grande quantidade de trabalho em curto 

período de tempo, como a colheita de determinados itens ou a abertura de uma 

nova roça. Segundo Martins, o mutirão: 

constitui uma variação de instituição que tem por objetivo a 
utilização ótima da força de trabalho em face da quantidade 
disponível e das condições do meio natural. Apresenta-se, às 
vezes, sob a forma de troca de dia, de intercâmbio de força de 
trabalho em escala individual. (…) O intercâmbio não monetário 
de força de trabalho que ele representa, revelou-se para vários 
entrevistados como a condição indispensável para o 
funcionamento mínimo da economia local, sem a qual 
ocorreriam grandes prejuízos pela perda de plantações e pastos. 
(…) porém, permanece em regiões onde há escassez de mão 
de obra” (MARTINS, 1975:38). 

 

Já a produção de excedente, enquanto atividade produtiva característica 

definidora do campesinato, é mais que a sobra da subsistência da família 

camponesa, mas uma parte da produção que é planejada para ser vendida no 

mercado, e que pode ser entendida como o resultado do trabalho realizado e da 

terra cultivada para além da subsistência da família (MARTINS, 1975). 

Por meio da comercialização do excedente no mercado, o camponês 

obtém dinheiro para consumir itens não produzidos pela indústria familiar 

(CANDIDO, 2001) ou os troca diretamente por pelos itens de que necessita – ou 

que deseja. 

O excedente não é o produto que sobra do consumo, mas o 
produto dos fatores de produção excedentes dos que foram 
utilizados na subsistência (no caso, a mão de obra e a terra com 
suas pastagens naturais). É o fator excedente que gera o 
produto excedente e que define a economia, a sociedade e a 
cultura baseada no excedente, à margem das relações 
monetárias, das relações sociais abstratas, da dominação 
política, das relações capitalistas de produção típicas, da 
conduta racional com relação a fins seculares (MARTINS, 
1975:12). 
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A “conduta racional” mencionada pelo autor significa a intencionalidade 

da obtenção da produção excedente desde as etapas primeiras de cultivo da 

terra com o objetivo de garantir a reprodução da família com fartura, e não com 

o objetivo final de acumular capital. 

O tipo de relação de propriedade estabelecida entre o camponês e a terra, 

na qual vive e trabalha, resulta numa variação no interior do campesinato, 

resumidamente organizada da seguinte forma: 

 Agregado: vive e trabalha na terra de um grande fazendeiro, a quem é 

atribuída a propriedade privada da terra, pagando renda em trabalho a 

este pelo direito de morar e trabalhar na terra; também é referenciado por 

Martins (2010) como “morador de condição”; 

 Parceiro: trabalha na terra de outro, pagando-lhe renda em produto; as 

mais comuns são a “meia”, a “terça” ou a “quarta” parte da produção – 

pelo direito de cultivar a terra; 

 Arrendatário: trabalha na terra de outro, recebendo parte da renda que lhe 

cabe em dinheiro e parte, em produto; 

 Pequeno proprietário, sitiante ou lavrador: vive e trabalha na terra cuja 

propriedade é comprovada por título legal; paga a renda quando adquire 

a propriedade privada, a partir do que adquire o direito de uso da terra no 

qual emprega formas de trabalho não capitalistas e capitalistas, bem 

como vende sua força de trabalho e/ou de membros de sua família 

(MARTINS, 1975) e 

 Posseiro, ocupante (MARTINS, 1990): vive e trabalha na terra “aberta” por 

ele, sendo considerado seu dono informal por não possuir título legal de 

propriedade privada; não paga qualquer renda, foro ou tributo; emprega 

formas não capitalistas de trabalho e comercializa excedentes. 

A partir da condição de (não) propriedade da terra de trabalho por parte 

considerável dos diferentes sujeitos sociais que integram o campesinato, em que 

se incluem os proprietários de pequenas porções de terra, essa classe tem sido 

entendida como uma classe excluída do processo social de apropriação privada 

da terra. 

Trata-se de um campesinato de pequenos proprietários, um 
campesinato moderno cada vez mais dependente do mercado, 
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um campesinato de homens livres, compradores de terra, cuja 
existência é mediatizada por uma terra já convertida em 
mercadoria (MARTINS, 1990: 43). 

 

Ao considerar o campesinato brasileiro como moderno, o autor refere-se 

a condição dos camponeses como compradores de terra que, ainda que de 

detentores de pequenas propriedades, são consumidores de uma terra 

transformada em mercadoria e não mais ocupantes de terra de trabalho apenas.  

Desse modo, a crescente dependência do camponês em relação ao 

mercado ocorre por meio da venda de excedentes por preços cada vez mais 

baixos, da exploração de sua força de trabalho por meio do pagamento da renda 

da terra e da obrigatoriedade de se apropriar da terra por meio da compra 

(MARTINS, 1975, 1990, 2014, 2015). Tal relação contraditória resulta no 

campesinato como  

parte da sociedade dominante que o incorpora, à qual está 
integrado, ainda que marginalmente, por meio das relações que 
estabelece com esta, de modo que a sua reprodução concreta e 
simbólica incorpora elementos daquela e, ao mesmo tempo, 
reproduz, cria e recria as características que lhe são próprias 
(RANGEL, 2011:29). 

 

Considerando a reprodução do campesinato para além de sua dimensão 

política, econômica e sociológica, mas também em suas dimensões simbólicas, 

Nabarro (2014:219) definiu o campesinato para além de classe social, mas como 

modo de vida: 

E, na realidade atual, o modo de vida é uma categoria mais 
adequada porque nela está contida uma série de relações e 
mediações que permitem o entendimento desde os elementos 
econômicos até os culturais, psicológicos e costumeiros mais 
intrínsecos, que influenciam o fazer-se da vida no campo. 

 

A compreensão do campesinato como modo de vida refere-se 

diretamente à sua relação com o mercado, no qual se consomem “aparelhos 

eletrônicos e eletrodomésticos, comunicação e educação” (NABARRO, 

2014:219), para além dos itens necessários à sua subsistência, num movimento 

dialético de incorporar e resistir à incorporação de signos modernos no modo de 

vida camponês. 

Esse movimento dialético tem resultado historicamente no desenvolvimento 

da consciência do camponês como classe social explorada pelo modo de produção 
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capitalista (ALMEIDA, 2003), bem como na elaboração de estratégias de 

reprodução autônoma de seu modo de vida e conquista da propriedade coletiva do 

território tradicional. 

Uma dessas estratégias é a construção da identidade política (REZENDE 

DA SILVA, 2008; ISOLDI, 2010) e conservacionista de parte do campesinato, 

identificada por intensa relação com a natureza, o que configura uma 

especificidade cultural do campesinato (REZENDE DA SILVA, 2008; RANGEL, 

2011). 

Não apenas a reivindicação da identidade política, como a afirmação da 

identidade cultural construída a partir do modo de vida, a identidade coletiva 

consolidada entre a comunidade e a identidade estabelecida com o território por 

meio do sentimento de pertencimento e territorialidade representam a 

reelaboração cultural desses grupos como estratégia para a conquista do 

reconhecimento jurídico dos territórios tradicionais.   

A reelaboração da identidade cultural por meio da incorporação de 

argumentos ecológicos, étnicos e de gênero subsidiou a construção de uma nova 

identidade pelas sociedades tradicionais, como a identidade ética das 

comunidades quilombolas, que foram os primeiros sujeitos sociais do campo a 

conquistarem a propriedade coletiva da terra, seguida pelos seringueiros e 

castanheiros, que passaram a afirmar sua identidade agroextrativista. 

Na sequência, Sr. Sabá relata a importância da agricultura de subsistência 

e do extrativismo, que são as duas principais atividades produtivas do modo de 

vida agroextrativista, que por sua vez resultou de uma luta política da qual ele 

também participou.  

Sr. Sabá: Eu tenho mais da metade da minha vida lutando 
por esse objetivo: o extrativismo. Eu já sofri um pouco na 
agricultura, e conheço que a agricultura, pro pobre, ela não 
dá não; ela só dá pras pessoas de certo porte. Ela dá sim 
pra tua subsistência, pra isso não tem outra coisa melhor 
de que a agricultura. 
O extrativismo é diferente: ele é uma coisa que tu tem só 
que preservar; tu não tem trabalho com ele, e esse modelo 
tá dando certo não só aqui, mas em todo canto. Só 
depende de como você vai trabalhar. Veja bem: eu não 
estou descartando a agricultura de subsistência de maneira 
nenhuma. 
A castanha dá de janeiro e até junho ela ainda tem, e 
quando tu termina tu tem um complemento que é a 
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agricultura de subsistência. Se tiver uma agricultura de boa 
qualidade, tu não vai comprar cebola, farinha, tapioca, 
jerimum porque tu tem. A agricultura é uma subsistência do 
extrativismo, entendeu? Tem gente que já pensa diferente: 
que o extrativismo é um complemento pra agricultura, tem 
gente aqui que pensa assim né? As pessoas novatas de 
hoje pensam assim, enquanto pra mim não, porque o 
objetivo nosso não foi esse. 
Kátia: O castanhal do senhor fica aqui perto? 
Sr. Sabá: Fica um pouco longe, mas é um trabalho gostoso. 
Tudo que tem lá e perfeito. É por isso que eu me orgulho 
do extrativismo, eu chego debaixo de uma castanheira, 
coleto dela e deixo como estava, direitinho. Isso me 
orgulha. 
A roça não: eu vô largar-lhe o teçado no mato pra colher a 
mandioca, vô ter que queimar a castanheira né? Eu vejo 
aqui na beira da estrada de Macapá à Jari, aqui pra banda 
do Laranjal, uma capoeira com 5, 6 castanheiras mortas 
dentro da roça, e eu fiquei com pena de passar ali. Uma 
outra capoeira, depois do Marinho um pouco, eu até saí do 
carro: cinco castanheiras mortas. É uma pena! 
A castanheira, quando começa a dá, ela não tem mais fim. 
Já a roça, você bota esse ano, e se você não trabalhar bem 
nela para o ano, você não tem mais. A castanheira é uma 
árvore que dá fruto depois que ela passa todas as árvores. 
Então, na floresta fechada, a média é essa: a castanheira 
demora de 15 a 20 anos pra ela começar a dar. A copa dela 
passa de todas. Aqui no máximo 10 anos, conforme a 
castanheira, o terreno, que ela passa desses matinhos 
tudinho. 
Olha essas castanheiras bem aqui: elas não têm nem 10 
metros e já é só galho, porque não tem outras árvores mais 
e aí ela só faz encorpar e dar o fruto. Na mata você olha 
castanheira com 40 metros de altura e a copinha pequena 
dela lá em cima. Você pega 1 filhotão de castanheira aqui 
na beira da estrada e outro dentro do castanhal, dessa 
grossurinha, de 15 a 20 metros. 
Essa daí já tem século já: quando eu cheguei pra cá ela já 
era desse jeito e continua. Já existia. Então já dá fruto. 
Essas aqui de trás também já tá dando. 
(Sr. Sabá, comunidade Santa Clara, em 05.07.2013) 

 

No bojo deste processo outros grupos camponeses também reinventaram 

sua identidade a partir da relação estabelecida com a natureza, como a 

identidade das mulheres quebradeiras de coco-babaçu informada pela 

especificidade de gênero, uso comum e em bases sustentáveis de determinado 

recurso natural e em território coletivo.  
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No âmbito jurídico, esses grupos culturalmente diferenciados são 

definidos por meio do Decreto Federal 6.040, de 07 de fevereiro de 2007: 

I – Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente 
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 
formas próprias de organização social, que ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição (Decreto Federal 6.040, de 07 de 
fevereiro de 2007, art. 3o., parágrafo I). 

 

O conceito de povos e comunidades tradicionais refere-se a indígenas e 

não indígenas, reunindo ampla diversidade de grupos sociais cujo modo de vida 

incorpora intensa relação com a natureza e cujo território tradicional está 

localizado junto aos remanescentes florestais. 

Em função da diversidade de grupos que têm assumido identidades 

vinculadas à natureza e, a partir disso, têm requerido direitos territoriais, Cunha 

(2009) refere-se ao conceito “população tradicional” como extensional, indicando 

que, enquanto categoria de análise, tal conceito está em processo de 

construção. Nesse sentido, 

definir as populações tradicionais pela adesão à tradição seria 
contraditório com os conhecimentos antropológicos atuais 
[considerando a crítica da invenção das tradições]. Defini-las 
como populações que têm baixo impacto sobre o meio ambiente, 
para afirmar depois que são ecologicamente sustentáveis, seria 
mera tautologia. Se as definirmos como populações que estão 
fora da esfera do mercado, será difícil encontrá-las hoje em dia. 
Nos textos acadêmicos e jurídicos descrevem-se em geral as 
categorias por meio das propriedades ou características dos 
elementos que as constituem. Mas as categorias sociais 
também são descritas “em extensão” – isto é, pela simples 
enumeração dos elementos que as compõem. Por enquanto, 
achamos melhor definir as “populações tradicionais” de maneira 
“extensional”, isto é, enumerando seus “membros” atuais ou 
candidatos a “membros” (CUNHA, 2009:278). 

 

O processo histórico de definição das populações tradicionais remonta à 

organização política dos seringueiros do estado do Acre que, a partir de meados 

da década de 1960, passaram a ser expulsos de suas posses por fazendeiros e 

empresas de colonização, oriundos das regiões sul e sudeste, os quais, no bojo 

do processo de avanço da frente pioneira (MARTINS, 2014 [2009]), aspiravam 



72 

 

implantar fazendas pecuaristas e assentamentos de reforma agrária em áreas 

ainda florestadas. 

Em tal contexto, os seringueiros, organizados politicamente para resistir à 

expropriação dos recursos naturais e dos territórios por eles ocupados, 

realizaram o seu I Encontro Nacional, na cidade de Brasília, em 1985, ocasião 

em que defenderam uma identidade comum entre os grupos sociais cujo modo 

de vida incorpora uma intensa relação com a natureza: os “povos da floresta” 

(VENTURA, 2003; CUNHA, 2009).  

Fortalecendo-se e conquistando visibilidade por meio da Aliança dos 

Povos da Floresta (ALLEGRETTI, 2002; VENTURA, 2003; CUNHA, 2009), os 

seringueiros passaram a reclamar a proteção de seus territórios junto ao Estado, 

buscando garantir o uso exclusivo dos recursos naturais tradicionalmente 

manejados, a propriedade coletiva da terra e a reprodução de seus modos de 

vida com base na definição legal de seus territórios como reservas extrativistas 

(ALLEGRETTI, 2002; PORTO GONÇALVES, 2010; RANGEL, 2012). 

Porém, no que se refere ao conceito, ao considerarmos que esses grupos 

possuem formas próprias de organização social e de relações de sociabilidade, 

empregam técnicas e instrumentos de trabalho rústicos que promovem baixo 

impacto na natureza, entendemo-las aqui como sociedades tradicionais. 

A primeira denominação dada às sociedades tradicionais foi ‘indigenous 

people’ (DIEGUES, 2005: 44), não como conceito científico e, portanto, não 

definido teoricamente, mas como termo político usado nos encontros 

ambientalistas internacionais das décadas de 1960 e 1970, em referência aos 

moradores mais antigos (nativos, antigos migrantes e seus descendentes) dos 

territórios sobrepostos às unidades de conservação. 

Para Suzuki, as sociedades tradicionais são grupos cuja reprodução “se 

dá com base nos recursos naturais”, a partir de “sensíveis e expressivos vínculos 

estabelecidos entre sociedade e natureza” (SUZUKI, 2013:629). Ao buscar 

definir o conceito, Suzuki (2013) retomou as características dessas populações, 

elencadas por Diegues (2008): 

a) dependência e até simbiose com a natureza, os ciclos naturais 
e os recursos naturais renováveis a partir do que se constrói um 
modo de vida; 
b) conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos que 
se reflete na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos 
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recursos naturais. Esse conhecimento é transferido de geração 
em geração por via oral; 
c) noção de território ou de espaço onde o grupo social se 
reproduz economicamente e socialmente; 
d) moradia e ocupação desse território por várias gerações, 
ainda que alguns membros individuais possam ter se deslocado 
pelos centros urbanos e voltado para a terra de seus 
antepassados; 
e) importância das atividades de subsistência, ainda que a 
produção de “mercadorias” possa estar mais ou menos 
desenvolvida, o que implica numa relação com o mercado; 
f) reduzida acumulação de capital; 
g) importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e 
às relações de parentesco e compadrio para o exercício das 
atividades econômicas, sociais e culturais; 
h) importância das simbologias, mitos e rituais associados à 
caça, à pesca e ao extrativismo; 
i) a tecnologia utilizada é relativamente simples, de impacto 
limitado sobre o meio ambiente. Há uma reduzida divisão técnica 
e social do trabalho, sobressaindo o artesanal, cujo produtor (e 
sua família) domina o processo de trabalho até o produto final; 
j) fraco poder político, que em geral reside com outros grupos de 
poder dos centros urbanos;  
k) autoidentificação ou identificação pelos outros de se pertencer 
a uma cultura distinta das outras (REZENDE DA SILVA, 
2004:29). 

 

A partir das características acima expostas, notamos que Diegues (2008) 

compreende a noção de modo de vida a partir da relação estabelecida entre 

determinada população tradicional e a natureza por ela manejada, considerando 

que tal relação seja baseada em vínculos de dependência diante do não domínio 

do grupo sobre os ciclos de reprodução da natureza, das condições climáticas e 

da ocorrência de catástrofes naturais. 

Assim, tais fenômenos são explicados segundo desígnios divinos e de 

seres mágicos, que são representados por simbologias mítico-religiosas e aos 

quais são atribuídos a função de regular o uso dos recursos naturais na justa 

medida para a satisfação das necessidades do grupo, sendo recomendável que 

se recorra à permissão de tais entidades antes de se proceder a caça, a pesca 

e o extrativismo, já que atuam como protetoras do grupo contra maus-tratos. 

Diante da impotência do grupo em relação aos fenômenos naturais, a 

observação e apreensão dos ciclos de reprodução dos recursos naturais faz-se 

necessária, de modo que o vínculo de dependência seja superado por uma 

relação simbiótica em que, por um lado, a natureza disponibiliza terras 

agricultáveis, alimentos e matérias-primas para a subsistência do grupo, que, por 
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outro lado, propaga o cultivo de determinadas espécies vegetais, amplia sua 

biodiversidade por meio do cruzamento de espécies e contribui para o aumento 

da fertilidade de alguns tipos de solos.  

Assim, Diegues (2008) considera que o modo de vida constituído pelas 

populações tradicionais produz baixo impacto sobre o meio ambiente, não 

apenas pelos nexos existentes no bojo da relação de dependência e simbiose, 

mas também pelo baixo nível de tecnificação empregado nas formas de 

obtenção e beneficiamento dos recursos necessários à reprodução do grupo, 

que não possibilitam o esgotamento destes, mas apenas seu uso sustentável 

com vista à subsistência do grupo.  

Diante o exposto, na concepção de Diegues (2008), as categorias de 

análise “populações tradicionais” e “natureza” são elementos fundantes do modo 

de vida e, para além disso, resulta também da relação estabelecida entre o grupo 

e a natureza a constituição de denso conhecimento tradicional (DIEGUES, 2001) 

sobre os recursos naturais manejados, que é transmitido oralmente às gerações 

subsequentes, à medida que os filhos observam o trabalho de seus pais e 

contribuem com seu trabalho acessório. 

Destacamos que a reprodução do modo de vida, a constituição e a 

transmissão do conhecimento tradicional ocorrem no território apropriado pela 

população, sendo tal território o local em que a população constitui suas casas, 

roçados, quintais, caminhos, territórios de caça e pesca, lugares de contato com 

o simbólico e mítico, como também é ali o local de aparecimento de santos, de 

realização de milagres, de sepultamento dos mortos e dos cordões umbilicais 

dos recém nascidos, entre outros.  

No entanto, esse território não é fixo nem limitado: incorpora outras 

porções de terra no campo ou na cidade, abarcando a trajetória de migração dos 

antepassados, o lugar de origem do ancestral comum, onde este viveu até a 

chegada do grupo ao então território, bem como a aspiração por futuras 

trajetórias de migração, sustentadas pelo desejo da conquista de terras mais 

férteis e abundantes. 

A obtenção de novas terras quase sempre tem o objetivo de garantir a 

reprodução de novas famílias mononucleares no interior do grupo, na medida 

em que os filhos do chefe da família tornam-se responsáveis pelo sustento de 
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suas próprias famílias, contribuindo para o crescimento da família extensa e, 

portanto, demandando novas terras. 

A formação de novas unidades familiares garante a reprodução social do 

grupo, aumentando o número de braços empenhados nas suas atividades de 

subsistência, bem como o trabalho e a diversificação de tais atividades, como o 

cultivo de roçados, criação de pequenos animais, pastoreio de gado, confecção 

de armadilhas de caça, canoa e redes para pesca, produção da farinha, bolos, 

biscoitos e compotas, extrativismo de óleos vegetais, frutas silvestres, entre 

outros. 

Desse modo, o aumento do número de membros do grupo permite a 

divisão social do trabalho e organização do trabalho familiar segundo as 

possibilidades de cada um, sendo comum que os homens adultos realizem as 

coivaras, colham os itens cultivados pelas mulheres, dediquem-se à caça, pesca, 

criação de animais de grande porte e produzam os instrumentos de trabalho. 

As mulheres, por sua vez, costumam acompanhar os maridos até o 

nascimento dos filhos, quando passam a se dedicar ao cuidado deles, dos 

velhos, das atividades domésticas relacionadas ao beneficiamento dos 

alimentos, da criação de animais de pequeno porte no quintal, do preparo dos 

alimentos, além de serem responsáveis pela segurança da casa quando na 

ausência dos homens adultos. 

Aos velhos e às crianças são atribuídos o trabalho acessório quando lhes 

é possível acompanhar os demais membros em suas atividades produtivas e 

participar, em muito menor proporção, da realização de tarefas, de modo que a 

família domina todo o processo produtivo dos itens necessários à sua 

reprodução.  

Luiza: No caso da nossa família, o papai parou de trabalhar e ele 
vive da aposentadoria dele; só em casa mesmo. Ele é 
aposentado e dá uma ajuda também. Quando a gente quer fazer 
alguma coisa, combina, conversa para ver se vai dar certo ou 
não.  
Kátia: Como é o respeito aos mais velhos?  
Luiza: A gente sempre tem que tomar benção. Antes, a gente ia 
tomar benção antes de dormir: ia lá e tomava benção. Agora não 
tem mais esse costume. Aqui, nós, só quando vai sair e quando 
chega. Esse respeito é tão pouco; não é mais como era, mas 
não tá tão ruim assim. Tem muita família em que o filho não 
respeita mais os pais, não fala direito com o pai.  
Quando o pai estava conversando, se o filho fosse lá querer 
dizer alguma coisa, o pai só fazia olhar pra ele e ele já entendia 
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que não era pra ele ficar lá se intrometendo. E hoje não: a gente 
tá falando, a mãe tá falando, o pai tá falando e o filho tá dizendo: 
“Não é assim mamãe, é mentira!”. É desse jeito que é hoje, e 
antes não era assim.  
Se alguém convidava, a gente tinha que pedir para ir: “Vamos 
pra algum lugar?”, dizia-se: “Não. Só se meu pai deixar”; a gente 
vinha e pedia: “Se ele deixar eu vou, se não a gente não vai”. 
Kátia: Quando os filhos casam, quem fica com os pais? 
Luiza: No meu caso, eu sou a mais velha e me casei pela 
segunda vez, mas não me separei dele. Uma irmã foi morar no 
Martins, a outra foi pra Santa Clara e eu fiquei aqui sempre 
cuidando de tudo; estou sempre aqui. É aquele filho mesmo que 
se dedica pra ajudar. Na verdade, eu me casei com o primeiro 
marido mas não tinha casa; meu marido não fez casa e nós 
morava junto com os pais dele. Aí depois vim morar com o papai 
e continuei sem casa, morando junto com ele. Eu fiquei mais 
cuidando dele porque as outras [irmãs] casaram, os maridos 
trabalhavam e foram morar longe.  
Kátia: E no caso de todos os filhos serem casados e alguém 
precisar assumir os pais, voltar pra casa dos pais ou levar os 
pais pra sua casa. Quem é esse filho?  
Luiza: É o filho que tiver mais folgado de tempo. 
(Luiza, comunidade Marinho, em 30.11.2014). 

 

A identidade das populações tradicionais remete imediatamente à intensa 

relação estabelecida com a natureza e com o território, bem como à 

homogeneidade social entre as famílias, senão pelo exercício de poderes 

mágicos, religiosos e simbólicos por alguns membros do grupo a quem se dedica 

profundo respeito – por tal afirmação não desconsideramos, no entanto, a 

existência de forte hierarquia doméstica baseada na divisão do trabalho. 

Por outro lado, as populações tradicionais também identificam-se como 

diferentes da sociedade envolvente, urbana e industrializada, cuja concepção de 

riqueza é orientada para a acumulação da capital, diante da qual exercem fraco 

poder político, uma vez que em pouquíssimas ocasiões lhes é oportunizado 

deliberar sobre as políticas públicas por elas demandadas. 

Diante a diversificação das atividades produtivas no interior do grupo, 

podem ser estabelecidas relações comerciais entre seus membros mas, 

sobretudo, entre o grupo e agentes externos, de modo que a produção de 

subsistência supera as necessidades determinadas pela sobrevivência do grupo, 

alcançando a produção de excedente (MARTINS, 1975) de forma complementar 

àquela, permitindo que o grupo obtenha dinheiro, o que dificilmente alcança a 

conotação de acumulação de capital e enriquecimento, mas que é investido na 
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produção de alimentos, no consumo de objetos não produzidos pelo grupo e em 

serviços ofertados nas cidades próximas, como o acesso a atendimento médico 

e custeio de transporte e estadia. 

No entanto, a produção de fazendas a partir do fiar algodão cultivado pela 

própria família, material com que gerações anteriores produziam suas próprias 

vestimentas, tem sido substituída pela compra de roupas nas cidades próximas, 

além da compra de alimentos industrializados, equipamentos eletrônicos como 

celulares, rádios digitais e computadores, entre outros, geladeiras e 

eletrodomésticos diversos, automóveis etc. 

Assim, para além de uma única determinação, que seria apenas a 

específica relação com a natureza, Suzuki (2013) destacou a história social de 

cada grupo como elemento definidor de seu modo de vida, a partir do que 

consideramos que a reelaboração dinâmica do modo de vida reproduzido pelo 

grupo está intimamente associada à sua história social. 

Não há uma única determinação, a da natureza, mas múltiplas, 
em que a história social do grupo interfere, de modo também 
contundente, na definição de suas características e do seu modo 
de vida (SUZUKI, 2013:630).  

 

Dentre as múltiplas determinações apontadas pelo autor, destacamos as 

relações estabelecidas entre essas populações e a sociedade envolvente, porém 

não suprimindo a específica relação estabelecida com a natureza, de modo que 

o intercâmbio estabelecido com o espaço urbano não se sobrepõe ao objetivo 

da satisfação das necessidades do grupo a partir do trabalho na terra que ocupa, 

sobretudo por meio da permanência no território tradicional. 

Desse modo, a conquista da propriedade coletiva do território tradicional 

tem como objetivo garantir que as gerações presentes e futuras reproduzam-se 

no território apropriado por gerações antepassadas, garantindo também terras 

para o retorno de parentes migrantes e a manutenção da reprodução da família 

extensa que, por sua vez, representa possibilidades de incremento da força de 

trabalho e relações de matrimônio. 

A luta pela conquista do território, porém, conflita com a apropriação 

privada da terra pela sociedade urbano-industrial que, ao mesmo tempo que 

ameaça as populações tradicionais de expropriação do seu território, detém o 

poder político necessário para sancionar a propriedade coletiva.  
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Tal relação contraditória é interpretada por Suzuki a partir de um 

movimento igualmente contraditório de distanciamento e aproximação, uma vez 

que 

as sociedades tradicionais não estão apartadas da sociedade 
urbano-industrial, com vínculos marcados apenas pela 
“produção de mercadorias” (…). Elas estão sim, cada vez mais, 
mediadas pelo mundo da mercadoria, por influências que 
chegam aos seus moradores por rádio, televisão, internet, 
escola, igreja, dentre vários outros meios. (SUZUKI, 2013:630) 

 

Segundo o autor, o movimento de distanciamento e aproximação 

desmitifica a noção de que sociedades tradicionais estão apartadas da 

sociedade urbano-industrial, uma vez que estão nela inseridas, ainda que de 

forma marginal (SUZUKI, 2013, MARTINS, 1975, 1990, 2014, 2015), sendo o 

distanciamento definido pelos diferentes modos de vida reproduzidos por ambas, 

bem como pelo tempo cíclico que rege as sociedades tradicionais em contraste 

com o tempo linear e cronológico pelo qual a sociedade urbano-industrial é 

regida. 

A aproximação, por sua vez, é definida a partir da modernidade que 

influencia a forma como os sujeitos se colocam diante do mundo e como o 

percebem, como se realizam sujeitos, o que anseiam e temem, afirmando, 

assim, a incorporação de elementos da modernidade em diferentes 

temporalidades históricas. Ainda segundo Suzuki: 

Assim, as dimensões sociais em que se encontram as sociedades 
tradicionais, se fundamentam em dois vértices importantes: o 
distanciamento e a aproximação. Distanciamento porque não 
possuem modos de vida iguais aos da sociedade urbano-
industrial, já que vivem densamente a relação com a natureza, 
cujo tempo cíclico marca, em grande medida, a reprodução 
material e imaterial dos grupos; aproximação porque o mundo da 
sociedade urbano-industrial se mantém como uma mediação 
significativa na vida dos moradores dos territórios tradicionais, 
pois influencia, cada vez mais, a maneira como os sujeitos se 
veem no mundo e veem o mundo, bem como se realizam como 
sujeitos, o que incorpora a definição de projetos, sonhos, anseios 
e receios (SUZUKI, 2013:631). 

 

Assim, a contradição inerente à relação estabelecida entre ambas as 

sociedades foi analisada por Luxemburg (1985) a partir do materialismo 

histórico-dialético, revelando o contínuo movimento de criação e recriação do 

campesinato pelo modo capitalista de produção. 



79 

 

Considerando o movimento dialético de aproximação e distanciamento 

estabelecido entre ambas as sociedades no interior do processo de criação e 

recriação do campesinato (LUXEMBURG, 1985; MARTINS, 1975, 1990, 2014, 

2015), o emprego do materialismo histórico-dialético como método de 

interpretação (MORAES E COSTA, 1984) da contradição inerente à realidade 

estudada é preciso. 

Isso por que, de acordo com o princípio da identidade (LEFEBVRE, 1991), 

se o camponês existe, ele guarda em si o potencial de sua não existência, de 

modo que a sua existência e sua destruição excluem-se mutuamente. 

Como resultado da exclusão, o terceiro elemento (LEFEBVRE, 1991), no 

que se refere ao campesinato, ainda não foi revelado no atual contexto histórico: 

não sabemos se é o sujeito revolucionário de Marx ou os movimentos sociais – 

segundo defende Martins (1975), as sociedades tradicionais surgem como 

potência a partir de sua organização política e reivindicação de terras e direitos, 

no bojo dos movimentos sociais. 

Para Luxemburg (1985:253), o campesinato é formado por “comunidades 

primitivas” que reproduzem uma economia natural como característica 

determinante, na qual a “produção se destina à satisfação das próprias 

necessidades” e que adotam a propriedade comunitária da terra como, por 

exemplo, caçadores nômades, coletores e populações camponesas dedicadas 

à produção mercantil artesanal.  

Ao adotar a noção de “comunidades primitivas”, a autora não referencia 

um falso, porém muito difundido, nível cultural e social inferior, mas sim um 

“modo primitivo de produção” baseado na satisfação das necessidades e não no 

acúmulo de capital.  

Ao analisar o processo de recriação de parte do campesinato norte-

americano, Luxemburg (1985) aponta expressivas transformações nas 

condições de reprodução social e de trabalho vivenciadas pelo “fazendeiro 

americano”, que em curto período de tempo perdeu o domínio do processo 

produtivo de grande parte dos itens necessários à subsistência de sua família: 

“O fazendeiro americano atual”, escrevia no início dos anos 90 o 
senador Peffer, um dos dirigentes da Farmers Alliance, “é um 
homem totalmente diferente daquele seu antepassado de 
cinquenta ou cem anos atrás. Muitos dos que ainda vivem 
recordam-se dos tempos em que os fazendeiros ocupavam-se 
com seus ofícios, ou seja, em que fabricavam, eles mesmos, 
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parte significativa dos produtos que consumiam. Cada 
fazendeiro tinha uma coleção de ferramentas com as quais 
fabricava utensílios de madeira, como forcados e ancinhos, 
cabos de enxadas e arados, varais para carroças e uma série de 
outros utensílios. Além disso, o fazendeiro produzia linho e 
cânhamo, lã e algodão. Esses materiais têxteis eram 
industrializados no estabelecimento agrícola; eram fiados e 
tecidos em casa; aí também se costuravam as roupas, as peças 
de cama e mesa, tudo que era usado ali mesmo. Em toda 
fazenda havia sempre uma pequena oficina para serviços de 
carpintaria e serralheria; na própria casa havia sempre um 
cardador e um tear; teciam-se cobertas, tapetes e outras roupas 
de cama. Toda fazenda criava gansos; com as penugens e 
penas destes enchiam-se travesseiros e edredões; o excedente 
era vendido no mercado da cidade mais próxima. No inverno 
levava-se o trigo, farinha e milho em carroças de seis ou oito 
cavalos para o mercado, a 100 ou 200 milhas de distância; aí 
compravam-se especiarias, certas fazendas e coisas parecidas 
para o ano inteiro. Também era comum encontrar os artesãos 
entre os fazendeiros. A fabricação de um carro em uma fazenda 
levava de um a dois anos. O material era encontrado na 
vizinhança (...). Durante o inverno o marceneiro da vizinhança 
fabricava janelas, tetos, portas, friscos e vigas para a próxima 
estação. Chegadas as geadas de outono, o sapateiro sentava-
se em casa e a grande parte dos gastos era paga em produtos 
da fazenda. O início do inverno marcava a necessidade de se 
fazerem as provisões de carne, esta era preparada e conservada 
defumada. O pomar fornecia frutas para fabricação do mosto, 
geleia de maçã e todos os tipos de conserva, em quantidade 
suficiente para o consumo familiar de mais um ano. O trigo era 
debulhado na medida do necessário. Tudo era conservado e 
consumido. Uma das consequências desse tipo de economia 
era que se necessitava de relativamente pouco dinheiro para 
manter os negócios. Cem dólares, em média, bastavam para 
uma fazenda grande para contratar empregados, consertar 
utensílios agrícolas e cobrir outras despesas ocasionais” 
(LUXEMBURG, 1985:272). 

 

Sem determo-nos no romantismo da autossuficiência nem questionar as 

desigualdades inerentes às relações patriarcais, vale atentar para que, segundo 

a autora, o sujeito social produzia para subsistir e dominava as etapas do 

processo produtivo, mas em momento posterior acabou por especializar sua 

produção em poucos itens, a fim de vendê-los no mercado, acumular capital e 

comprar a propriedade privada da terra, maquinários e insumos modernos, pagar 

impostos e consumir os itens que já não produzia. 

Nos Estados Unidos, essa transformação ocorreu no mesmo período 

histórico em que foram construídas as ferrovias, que possibilitaram a colonização 

de novas terras, o desenvolvimento das indústrias têxteis, metalúrgicas e 
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mecânicas, e que beneficiaram os especuladores de terra, da bolsa de valores, 

e o legislador, que “presenteava a si mesmo com terras públicas, enriquecendo-

se com tarifas e impostos por meio de monopólios de especulação bancárias e 

roubo do patrimônio público” (LUXEMBURG, 1985:274). 

O acúmulo de capital decorrente da especulação de terras e o 

investimento desse capital em atividades não rurais criaram condições para a 

diferenciação interna do campesinato e o surgimento de um campesinato rico, 

proprietário de terras, adepto às tecnologias e comerciante de commodities5, 

como o fazendeiro que “pode ler seu jornal matutino enquanto ara; fica sentado 

em banco protegido enquanto a máquina ceifa” (LUXEMBURG, 1985:275). 

As condições de vida e de trabalho desse camponês rico contrastam, 

porém, com a outra parte do campesinato, que foi mantida empobrecida, como 

a expressiva maioria do campesinato brasileiro, analisado por Martins (1975, 

1990, 2014, 2015), e impedida de acessar a propriedade privada da terra por 

meio da Lei de Terras, sendo reiteradamente expulsa da terra que ocupa, 

migrando para áreas de fronteiras a fim de abrir novas posses, da quais é 

novamente expulsa. 

Isso porque “o capitalismo combate e suprime, onde pode, a economia 

natural, a produção de subsistência e a forma combinada da agricultura com o 

artesanato; implanta em seu lugar a economia mercantil” (LUXEMBURG, 

1985:53). 

No Brasil, o caráter desigual e contraditório do desenvolvimento capitalista 

impõe a destruição de relações não capitalistas de produção, como o trabalho 

familiar, o mutirão e a posse dos instrumentos de trabalho – a terra e a própria 

força de trabalho, por exemplo –, deixando ao camponês, como alternativas, a 

migração para as áreas de fronteiras, onde abrirá nova posse, ou para a cidade, 

onde oferecerá a força de trabalho de sua família em troca de salário ou, ainda, 

a organização política em torno dos movimentos sociais. 

Três tipos de resposta têm surgido nessas circunstâncias. 
Primeiro, migração para as terras da “frente de expansão”. 
Segundo, migração para as cidades onde, em muitos casos, as 

                                                 
5 “Matéria-prima homogênea em estado bruto ou qualquer produto primário mineral ou 
vegetal, produzido em larga escala, ger. destinado ao comércio externo e cujo preço é 
regulado pela relação entre oferta e procura. Exemplo: minérios, petróleo, café, soja, 
trigo etc.” (COMMODITY. In: AULETE Digital. [s.l]: Lexicon Digital, [s.d.]. Disponível em: 
<www.aulete.com.br/commodity>. Acesso em: 28 dez. 2016) 
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pessoas se tornam desempregadas ou subempregadas. 
Terceiro, explosão de movimentos sociais (MARTINS, 1975:53). 

 

Se, por um lado, o capital destrói o campesinato, por outro, 

contraditoriamente, o assalariamento e a migração de parte da família 

camponesa são estratégias de recriação deste, uma vez que o envio de dinheiro 

à outra parte da família possibilita sua permanência na terra. 

Também, a compra de pequenos lotes, a criação de assentamentos de 

reforma agrária e a legalização da propriedade coletiva dos territórios 

quilombolas e unidades de conservação de uso indireto são fatores de recriação 

do campesinato, na medida em que lhe garantem a terra de trabalho. 

Nesse sentido, para Martins (1975:52), “os fundamentos principais da 

questão agrária brasileira estabeleceram-se pela combinação de duas 

instituições sociais: a propriedade capitalista da terra e o trabalho livre”, 

entendendo, sucintamente, a questão agrária brasileira como processo histórico 

de exclusão do campesinato brasileiro da apropriação de terras.  

Isso porque, a partir da colonização e com a extensão da Lei de 

Sesmarias à colônia, as terras foram concedidas aos puros de sangue e de fé, 

brancos e católicos, excluindo os indígenas domesticados, mestiços e escravos 

libertos, que passaram a reproduzir-se em terras devolutas ou em terras 

concedidas aos sesmeiros, por meio do pagamento de renda (MARTINS, 1975).  

Do mesmo modo, a promulgação da Lei 601, de 1850, a Lei de Terras, ao 

instituir o acesso à propriedade da terra unicamente por meio da compra, 

impediu a apropriação da terra não apenas pelo campesinato livre, como 

também por todos os ex-escravos e trabalhadores imigrantes. 

No que se refere ao trabalho livre como segundo fundamento da questão 

agrária brasileira, é preciso compreender que, diante da iminente abolição da 

escravatura, o Império garantiu à elite detentora dos meios de produção de café 

e açúcar a transferência da renda capitalizada investida no escravo para a terra, 

por meio da Lei de Terras, antes mesmo da abolição, decretada em 1888, bem 

como as condições jurídicas da apropriação do trabalho não pago, que é a forma 

pela qual o campesinato é incorporado ao modo de produção capitalista. 

Desse modo, os escravos libertos e trabalhadores livres imigrantes, que 

chegaram para substituir a força de trabalho escrava, estiveram impedidos de 



83 

 

abrir novas posses, restando-lhes vender sua força de trabalho ao fazendeiro, 

com o objetivo de acumular capital e, assim, comprar sua terra. 

Contribuiu para tal exclusão a determinação de regularização das posses 

até então ocupadas apenas por meio de registros paroquiais, que consistiam na 

declaração e escrituração, pelos párocos, em livros da Igreja, das posses 

existentes até o ano de 1854 (MARTINS, 2015). 

Porém, a histórica e contínua expropriação das posses ocupadas, 

inclusive as regularizadas, e o fornecimento de alimentos para a reprodução da 

força de trabalho urbana a preços baixos – e, portanto, mantendo baixo o nível 

geral dos salários pagos –, têm conduzido a “uma constante transferência de 

renda do setor agropecuário para os [setores] das demais atividades econômicas 

(...) tornando a atividade antieconômica” (MARTINS, 1975:65), sustentando, 

assim, o ônus da acumulação do capital urbano. 

Antes, o desenvolvimento urbano, particularmente o da 
economia industrial, só foi e tem sido possível graças à 
existência de uma economia agrária estruturada de molde a 
suportar e absorver os custos da acumulação do capital e da 
industrialização (MARTINS, 1975:38). 

 

Para Oliveira (2007:35), a quase total inviabilidade da reprodução 

econômica do campesinato permite, porém, “certa acumulação na própria 

unidade camponesa”, garantindo a reprodução de sua força de trabalho no limite 

de sua existência. 

No que tange à industrialização como “novo rumo da agricultura” 

(OLIVEIRA, 2007:30), o autor considera que esse não é o elemento que permitirá 

a emancipação da economia camponesa em relação ao capital, ou mesmo o 

equilíbrio da relação estabelecida entre ambos, mas sim a manutenção de sua 

expropriação, uma vez que o mercado negocia o preço da produção camponesa, 

pagando sempre preços baixos. 

Nem mesmo a alternativa da ampliação da indústria camponesa 
a domicílio conseguiu resolver a questão do empobrecimento 
paulatino do camponês, pois, nesse particular, ele sofreu a 
pressão da grande indústria do setor e do comerciante, e a sua 
produção ficava à espera desses mercadores, que sempre lhe 
pagavam preços baixos (OLIVEIRA, 2007:30). 

 

No bojo desse processo, a renda da terra é transferida do campesinato 

para o capital urbano, comercial e industrial que, para além da expropriação da 
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riqueza produzida pelo camponês, tornou-se proprietário da renda da terra 

(OLIVEIRA, 2007:30). Assim, segundo o autor  

A agricultura foi drenada nas duas pontas do processo produtivo: 
na do consumo produtivo, pelos altos preços que teve e tem que 
pagar pelos produtos industrializados (maquinarias e insumos) 
que é praticamente obrigada a consumir, e na circulação, onde 
é obrigada a vender sua produção por preços vis (OLIVEIRA, 
2007:32). 

 

Desse modo, a quase total inviabilidade da reprodução econômica do 

campesinato tem contribuído para a eclosão de movimentos sociais 

(FERNANDES, 2007, 2001, 2000a, 2000b), representando a terceira resposta 

ao movimento de criação e recriação do campesinato (MARTINS, 1975). 

No bojo da reivindicação das posses ocupadas pelos camponeses por 

meio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Fernandes 

(2001) interpretou a territorialização do referido movimento social por meio da 

conquista do território, o que também representa, dialeticamente, a 

desterritorialização do capital no campo: 

A territorialização do capital significa a desterritorialização do 
campesinato e vice e versa. Evidente que esses processos não 
são lineares, tão pouco separados e contém a contradição 
porque na territorialização de um está contida a produção e 
reprodução de outro. No interior do processo de territorialização 
do capital, há a criação, destruição e recriação do trabalho 
familiar. Da desterritorialização do campesinato produzem-se o 
trabalho assalariado e o capitalista. (...) (FERNANDES, 
2000:281) 

 

A territorialização do capital no campo no bojo da desterritorialização do 

campesinato e seu movimento contrário expressam o movimento de recriação 

do campesinato e sua principal forma de trabalho: o trabalho familiar, ao invés 

de recriar-se como trabalhador assalariado. 

Em relação aos movimentos sociais organizados pelas sociedades 

tradicionais, como a Aliança dos Povos da Floresta e o movimento social dos 

seringueiros e castanheiros, representado pelo Conselho Nacional dos 

Seringueiros (ALLEGRETTI, 1992; CUNHA, 2010), estes territorializaram-se por 

meio da criação das reservas extrativistas e das diferentes modalidades jurídicas 

de reconhecimento de seus territórios tradicionais. 
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Nesse sentido, o movimento social de resistência dos seringueiros e 

castanheiros pela manutenção do modo de vida reproduzido no interior da 

floresta iniciou-se no estado do Acre, onde o impacto provocado por tais 

transformações fora mais intenso, a partir da compra de pequenas posses de 

terra por pecuaristas oriundos das regiões Sul e Sudeste, com muitos casos de 

expulsão e ameaças às famílias que queriam permanecer na terra, conforme 

relato abaixo: 

Os fazendeiros do sul se instalaram e compraram pouco mais 
de seis milhões de hectares de terra. Entre [19]70 e [19]78, mais 
de dez mil famílias de seringueiros foram expulsas, sem direito 
a indenização, através dos métodos mais violentos: queima de 
barracos, morte de seringueiros. Parte dessas famílias, 
desesperadas, foram tentar a vida nas periferias das cidades, 
sobretudo Rio Branco (Chico Mendes, entrevista publicada no 
jornal O Grito da Floresta, em 16.01.1988). 

 

A organização do movimento seringueiro no estado do Acre partiu das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), organizadas pela Igreja Católica com 

os objetivos de apoiar as lutas dos trabalhadores rurais, orientá-los na 

reivindicação de seus direitos relativos ao Estatuto da Terra, instituído pela Lei 

nº 4.504, de 1964, e denunciar os casos de violência e expulsões de suas posses 

(ALLEGRETTI, 2002). 

Gradativamente, as comunidades eclesiais de base tornaram-se espaços 

de organização política dos seringueiros, criando condições para a organização 

dos sindicatos rurais e grupos políticos de esquerda que, durante o período 

militar, só teriam condições de atuação sob a mobilização da Igreja Católica pela 

possibilidade de protegê-los da repressão, tendo o cristianismo e a Teologia da 

Libertação como base ideológica. 

No bojo desse processo, foi durante as atividades das CEBs que algumas 

lideranças comunitárias foram indicadas para um curso de sindicalismo oferecido 

pela CONTAG (Confederação dos Trabalhadores da Agricultura), que culminou 

na criação do primeiro Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Brasiléia, 

em 1976, presidido por Wilson Pinheiro, e do sindicato de Xapuri, em 1977, 

presidido por Chico Mendes, com o objetivo de denunciar as violências a partir 

de um sindicato próprio e incentivar a permanência das famílias posseiras na 

terra, orientando-as a não venderem seus direitos de posse. 
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Os preparativos para a fundação de um sindicato iniciaram nas 
áreas onde havia mais conflitos e onde havia seringueiros com 
a consciência mais avançada. Esses seringueiros foram 
convocados em número de 30, 40 e, durante dois a três dias, 
nas dependências cedidas pela Igreja, os dirigentes da 
CONTAG organizaram um curso de preparação, explicando o 
que era um sindicato e qual o objetivo daquele sindicato para os 
seringueiros. E no terceiro dia, então, as pessoas já cientes do 
que seria o trabalho que a gente ia fazer a partir daquele 
momento em diante, a comissão da CONTAG organizou um 
encontro, convocando outros seringueiros e, numa 
concentração, era automaticamente eleita e empossada uma 
diretoria provisória do sindicato. A partir daí a comissão 
encaminhava para o Ministério do Trabalho todo o processo da 
função daquele Sindicato (ALLEGRETTI, 2002:230). 

 

Outra função assumida pelo sindicato foi realizar empates para 

sensibilizar os peões contratados pelos fazendeiros para desmatar a floresta, 

abrir as fazendas de gado e formar os pastos, o que foi definido por Ventura, a 

partir do registro de relatos orais como uma 

estratégia que consiste em reunir um grupo de cem a duzentas 
pessoas (homens, mulheres e crianças) numa área condenada 
a virar pasto para gado. O cordão humano impede o 
desmatamento e mantém viva as árvores, de onde as famílias 
tiram seu sustento (VENTURA, 2003:48). 

 

Assim, os empates consistiam em impedir o desmatamento e contavam 

com a participação dos seringueiros e suas famílias, inclusive mulheres e 

crianças que, por sua vez, formavam uma “linha de frente” com o objetivo de 

pacificar o empate: 

Fazíamos um cordão de mãos dadas6 e cercávamos a área que 
estava sendo desmatada, não deixávamos os caras entrar e 
desmontávamos os seus acampamentos. Ninguém ia armado, 
quer dizer, tínhamos duas ou três pessoas armadas mas com a 
firme recomendação de só agir nas últimas consequências, no 
caso de estarem matando alguém. Nosso objetivo era tentar 
convencer os peões a ficar do nosso lado. E sempre 
conseguíamos a adesão, quando a polícia chegava, esses 
mesmos peões eram obrigados a ficar contra nós (Chico 
Mendes, em entrevista cedida ao STR, CNS e CUT, 1989:15). 

 

Tínhamos uma mensagem para os peões: nos reuníamos com 
eles e explicávamos que destruindo a floresta eles não teriam 
mais como sobreviver e assim, muitas vezes, contávamos com 

                                                 
6 Esses cordões humanos, feitos de pessoas com as mãos dadas, eram chamados de 
trincheira. 
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suas adesões (Chico Mendes, em entrevista cedida ao STR, 
CNS e CUT, 1989:07). 

 

A mobilização do movimento seringueiro espraiou-se para todo o Amapá 

por meio da participação de membros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do 

Território Federal do Amapá, como Pedro Ramos, Calixto, Manoel da Conceição, 

Manoel Domingos, Raimundo e Ozanei, que são lideranças comunitárias do 

Cajari, em reuniões dos movimentos sociais da região Norte, como a Articulação 

Nacional dos Movimentos Populares e dos Movimentos Sindicais (ANAMPOS) e 

a Central Única dos Trabalhadores (CUT):  

No momento em que a gente se conheceu, no momento em que 
o movimento sindical e movimento social estavam em plena 
efervescência, estava ocorrendo no país inteiro a discussão da 
criação da Central Única dos Trabalhadores. A nossa federação 
era a dos trabalhadores do Pará7 e nós participávamos da 
Articulação Nacional dos Movimentos Populares e dos 
Movimentos Sindicais, a ANAMPOS. Era eu, Olindo Gansa, 
Geraldo Pastana, o Chico Mendes, Osmarino Amâncio e nós 
sempre éramos muito bem recebidos pelo povo do Sul e 
Sudeste, porque o Norte era uma coisa diferente para eles. 
(Sr. Pedro Ramos, em roda de conversa realizada em 
02.07.2013).  

 

Quando conheci o Chico Mendes, não lembro se era o primeiro 
ou segundo congresso da CONTAG. Foi em 1979 ou 1982, em 
Brasília. Foram nossas intervenções no evento, tanto nas 
plenárias e nos grupos de trabalho que nos fez nos 
aproximarmos e, quando íamos nos apresentar, se dizia qual era 
o cargo no sindicato e o Estado. Ele era presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais do Território de Xapuri, no estado do 
Acre e eu era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
do Território de Macapá, no estado do Amapá. Quando terminou 
as apresentações, ele chegou comigo e disse: “Precisamos 
conversar” e ele começou a falar dos problemas dos 
seringueiros e, eu falava dos problemas dos castanheiros, dos 
açaizeiros e toda a dificuldade que tínhamos para regularização 
de posse. 
(Sr. Pedro Ramos, em entrevista registrada por Priscyla Araújo 
Esquerdo, em 11.06.2014). 

 

Tais encontros e diálogos resultaram na criação do Conselho Nacional 

dos Seringueiros (CNS), no ano de 1985, como estratégia para fortalecer o 

debate acerca dos conflitos vivenciados pelos povos da floresta e, para além dos 

                                                 
7 Isso porque o Território Federal do Amapá era representado pelo estado do Pará, na 
época em que os fatos narrados ocorreram. 
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debates construídos, no âmbito da CONTAG, acerca dos problemas vivenciados 

pelos agricultores. 

Como o sindicato estava muito voltado para a resolução de 
problemas dos companheiros da agricultura familiar, eles não 
davam conta para esse segmento social, que era os 
extrativistas, e nós conversávamos muito sobre isso. Não que o 
sindicato não quisesse dar atenção, o próprio conceito que foi 
criado era para resolver os problemas da agricultura familiar e 
não dos povos da floresta (...) o conceito que os sindicatos 
trabalhavam eram conceitos evidentemente agrícolas. 
Assim foi discutida a questão dos povos da floresta e resultou na 
criação do Conselho Nacional dos Seringueiros, o CNS, em 
1985, na Universidade de Brasília, apoiado pelo reitor da época 
Cristovam Buarque, durante o evento da CONTAG e nesse 
momento estava acontecendo os encontros para a criação da 
Central Única dos Trabalhadores, a CUT, os encontros eram 
mais próximos, ocorriam quase todos os meses. Nos 
encontramos em Goiás, Vitória/ES e começamos a criticar o 
modelo de reforma agrária e regularização de posse adotado 
pelo INCRA, que não iria satisfazer os extrativistas de forma 
nenhuma, pois eles tinham a casa em um lugar, o seringal em 
outro, o castanhal em outro e assim por diante. 
(Sr. Pedro Ramos, em entrevista registrada por Priscyla Araújo 
Esquerdo, em 11.06.2014).  

 

A visibilidade alcançada pelos seringueiros favoreceu a construção de um 

diálogo com os povos indígenas amazônicos, que reivindicavam a defesa de 

seus territórios sob a forma jurídica de Terras Indígenas, resultando na criação 

da Aliança dos Povos da Floresta (APF), que também incorporou diferentes 

setores da sociedade que defendiam a conservação da natureza, como 

lideranças do movimento negro, membros das universidades, órgãos públicos, 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), organizações da sociedade civil, militantes 

de esquerda, organizações não governamentais ambientalistas nacionais e 

internacionais8 e, especificamente, o documentarista Adrian Cowell, que 

denunciava os desmatamentos desencadeados na Amazônia. 

A conciliação de interesses conservacionistas nacionais e internacionais 

resultou na visita de representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) 

aos seringais acreanos em março de 1987, quando conheceram o manejo 

tradicional dos recursos naturais realizado pelas populações locais, que 

                                                 
8
 Fundação SOS Mata Atlântica, World Wide Fund (WWF), Conservation International 

(CI) e Environmental Defense Fund (EDF), que publicavam no jornal The New York 
Times as denúncias escritas por Chico Mendes (VENTURA, 2003) 
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mantinham a floresta em pé por meio de seu modo de vida e pela realização de 

empates contra o desmatamento empreendido pelos fazendeiros pecuaristas e 

pela abertura de estradas. Após essa ocasião, Chico Mendes foi convidado a se 

reunir com os diretores da ONU e do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), que financiava a construção da rodovia Brasília-Cuiabá-Santarém 

(BR364).  

A denúncia que ele [Chico Mendes] fez na reunião das Nações 
Unidas fez com que começassem a pensar qual o modelo de 
reforma agrária que se queria para a Amazônia (...) nós fomos 
orientados por especialistas em várias línguas, acadêmicos e 
professores, como o Filocreão, que transcrevia as nossas ideias 
nas reuniões em que era discutido o modelo de desenvolvimento 
que seria necessário para criar um assentamento extrativista e 
a reserva extrativista (...); porque havia algumas indagações não 
respondidas, por exemplo: quando o modelo de reforma agrária 
do INCRA não serve e eu quero ter direito no meu açaizal, que 
está aqui, e no meu seringal, que está pra cá, e isso não é muito 
bem recolhido, onde encontramos a resposta? Nos próprios 
lugares onde estão suas locações 
(Sr. Pedro Ramos, em roda de conversa realizada em 
02.07.2013). 

 

A formulação do conceito de assentamento extrativista antecedeu os 

debates acerca do conceito de reserva extrativista, partindo da noção de 

colocação sem patrão, de terra coletiva e ao mesmo tempo familiar, e com 

extensão territorial que garantisse os recursos naturais necessários à 

reprodução de uma família por meio de seu trabalho autônomo, tendo sido 

elaborada uma contraproposta para o INCRA, formulada com a ajuda de 

intelectuais como Carlos Walter Porto Gonçalves, Mary Allegretti e Antônio 

Sergio Filocreão, que passavam para o papel as ideias discutidas pelas 

lideranças: 

Como pensar o perímetro de uma reserva que tem 501 mil 
hectares, que seja coletivo e ao mesmo tempo particular, que é 
comum e [permite] o uso de cada família. (...) o módulo sugerido 
pelo INCRA era 1000 hectares, o que significa que ou o açaizal 
ou o castanhal ou a casa do extrativista ficaria fora do módulo 
sugerido. Foi assim que surgiu uma nova modalidade de reforma 
agrária: para nós, ela teria que ser coletiva e, ao mesmo tempo, 
dos grupos familiares. A gente se espelhou muito na reserva dos 
índios e fomos negociar com o INCRA. 
...................................................................................................... 
nós trabalhamos conceitos de colocação. Na minha infância eu 
trabalhava em uma colocação com o meu pai, que tinha um 
patrão, e ia do igarapé X ao igarapé Y, o que é diferente da 
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modalidade que o INCRA faz. Isso nos deu condições (...) de 
definir um tamanho padrão: nós fomos pela quantidade mínima 
de seringueiras que cada colocação deveria ter: 3 estradas de 
seringa, que são aproximadamente 360 árvores de corte, e 
significa 360 hectares para cada morador. Isso serviu de 
parâmetro para cada colocação 
(Sr. Pedro Ramos, em roda de conversa realizada em 
02.07.2013). 

 

O debate sobre o que seriam os assentamentos extrativistas, no Cajari, 

era realizado entre as lideranças do STR e lideranças locais em lugares 

escondidos, como nos barracos construídos nos castanhais, a fim de definir o 

conceito em discussão e planejar as estratégias de enfrentamento do 

desmatamento anunciado pela Jari, tendo a organização política local resultado 

na perseguição das lideranças, que passaram períodos escondidos dos militares 

e funcionários da Jari, como explica o relato abaixo: 

Eu escolhia as pessoas que iria conversar sobre isso, para não 
vazar as informações e por conta da opressão dos paramilitares 
da Jari: se ela bebesse eu não conversava, se ela fosse dedo-
duro eu não conversava e nós conversávamos principalmente 
com aquelas pessoas que estavam fazendo resistência pois, se 
a Jari soubesse, quando fosse pela manhã, todo o trabalho para 
a criação teria ido embora. 
Priscyla: Dentro do Cajari, quem era o seu parceiro? 
Pedro Ramos: Eram vários. Domingos Nunes conhecido como 
Sidney, Ovídio, Malaquias, Calixto Pinto de Souza, teve o 
Manoel Domingo Lopes, José Guerra e em cada comunidade 
tinha um delegado sindical, que são essas pessoas e eles quem 
faziam a seleção das pessoas que iríamos conversar 
(Sr. Pedro Ramos, em entrevista registrada por Priscyla Araújo 
Esquerdo, em 11.06.2014).  

 

Sr. Francisco: O Calixto dormia no mato, porque toda noite os 
seguranças da Jari queriam prender ele.  
Sr. Raimundo do Carmo: Ficava entocado no mato.  
Sr. Raimundo: Quando ia à casa dele e perguntava: “Cadê Sr. 
Calixto?” A mulher dele dizia que não tava, que tinha saído pra 
caçar. “Quando é que ele vem?” E ela dizia: “Não sei. Acho que 
com uns 3 dias ele tá aqui”. E ele tava lá dentro do mato 
escondido. 
Sr. Francisco: A mulher dele que mataram foi, depois? 
Sr. Raimundo: Foi, depois disso. 
Mayda: Lutando pela criação de assentamento. 
Sr. Raimundo: Justamente, o assentamento Nazaré Mineiro, que 
é hoje. 
Sr. Francisco: Que era justamente esse local que era causa da 
briga 
(Roda de conversa realizada na comunidade Marinho, em 
07.07.2013). 
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Entre os elementos das restrições impostas pela Jari Celulose após o 

anúncio do desmatamento, havia a proibição de realização das roças e o não 

abastecimento das tabernas, obrigando a população local a comercializar 

escondida castanha com marreteiros e regatões, o que era proibido pela Jari 

Celulose, bem como o acesso aos castanhais, que era autorizado mediante 

reconhecimento da propriedade daquelas terras para a referida empresa: 

O Sr. Bibi dizia, a gente roubava castanha para vender. Tinha 
que juntar a castanha a noite e trazer para o porto de casa, 
esconder, encontrar com o marreteiro a noite e tudo isso era 
escondido. A castanha era vendida em lata e, quando fosse 
medir, tinha que mergulhar a lata da castanha no rio, para não 
fazer barulho na lata. Isso era feito por causa da vigilância da 
Jari Celulose, que eram paramilitares. Se eles percebessem, 
batiam, prendiam os castanheiros. Eu acho interessante você 
conversar com o Sr. Bibi, pois foi essa conversa que eu tive com 
ele que me animou a ir para cima e agilizar para criação da 
reserva.  
Para terem acesso aos castanhais, as pessoas tinham que ter 
autorização da Jari Celulose, pelo Dr Moura e, se não tivesse 
autorização, não poderia fazer a sua roça e nem coletar nada da 
floresta. E quando ele dava autorização era com as seguintes 
restrições: o extrativista tinha que reconhecer que as terras eram 
da Jari Celulose 
(Sr. Pedro Ramos, em entrevista registrada por Priscyla Araújo 
Esquerdo, em 11.06.2014).  

 

Apesar das proibições e perseguições, foi por meio de tais reuniões e 

assembleias que se aprovou, no então Território Federal do Amapá, a proposta 

de criação dos Projetos de Assentamentos Agroextrativistas (PAE), tendo sido 

proposta ao INCRA-AP, por volta de 1985, conforme relato do Sr. Pedro Ramos:  

Fomos formulando um modelo de criação dos assentamentos 
extrativistas e, antes da reserva, foram criados os 
assentamentos: 9 aqui no Amapá: 3 no Rio Maracá, 3 no Rio 
Cajari e 3 no Rio Jari mas, de fato, só conseguiram criar os 3 do 
Rio Maracá, que foi uma área muito conflituosa com pessoas do 
Paraná e os extrativistas, faziam o saque da produção e 
afundavam a embarcação das pessoas, conseguimos uma 
audiência com o governador. 
...................................................................................................... 
Nós começamos pelo INCRA (...) [que] não era preparado para 
atender o povo do Amazonas (...). Nós já tínhamos tentado 
negociar essa proposta antes do Eduardo Raduan, com o 
ministro da reforma agrária, o amazonense Nelson Ribeiro e com 
o presidente do INCRA, o paulista José Gomes da Silva e eles 
não aceitaram de forma alguma. Com a entrada do novo 
presidente do INCRA, José Darmam, e Marcos Freire enquanto 
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ministro da Reforma Agrária, eles ficaram fascinados: “É esse 
modelo de reforma agrária que queremos para a Amazônia!” 
Essa discussão ocorreu em Brasília. 
...................................................................................................... 
um dia estou na sede do sindicato e recebo um fax do sindicato 
de Santarém, e quem assinava era o sindicato e a CPT 
(Comissão Pastoral da Terra), aliada à Igreja Católica, 
denunciando que o presidente do INCRA em Belém era 
assessor jurídico da Jari, e nós tínhamos uma luta com a Jari! 
...................................................................................................... 
Eu marquei a audiência com (...) a Raquel Capiberibe9 e fomos 
conversar sobre essa questão do presidente do INCRA de 
Belém ser assessor jurídico da Jari, que iríamos lutar pela 
criação de uma superintendência aqui no Amapá. Só que a 
gente não tinha nome10 e eu falei: ‘Eu tenho! (...) Conheço os 
filhos do ex-governador daqui: Janary Nunes Filho, Iracema e 
Goudar e Guaracá’’, que era um porra-louca [e] estávamos 
precisando de um porra-louca, justamente naquela época, para 
assumir a superintendência, para fazer o que a gente queria 
aqui. Ele veio e acabou assumindo o cargo e, com ele, foi criado 
os primeiros assentamentos no Amapá (...) os assentamentos 
agroextrativistas do Maracá! Fica aqui na estrada Macapá-Jari. 
Em torno de 700 mil hectares; antes eram 400 mil hectares que 
se dividiam em Maracá I, II, III e, hoje, se uniram e formaram o 
Maracá.  
...................................................................................................... 
É com esses assentamentos extrativistas que se criou a primeira 
legislação para os extrativistas nesse país; não é uma lei, mais 
sim uma portaria assinada pelo Eduardo Raduan, que era o 
presidente do INCRA naquela época: a portaria n° 627, que 
criava a figura jurídica dos assentamentos extrativistas e é a 
primeira legislação que protege os extrativistas. 
...................................................................................................... 
Logo após isso, morreram em um acidente de avião, nas 
cabeceiras dos Carajás, o ministro da Reforma Agrária Marcos 
Freire e o Eduardo Raduan, que era o presidente do INCRA e, 
quem assumiu o Ministério Extraordinário da Reforma Agraria foi 
Leopoldo Peçanha e o presidente do INCRA, era um nome 
esquisito que eu não consegui gravar11 e que também não 
gostava dele. O presidente do INCRA criou o assentamento 
extrativista no mês de outubro: três aqui no Amapá e seis no 
Acre e, entre os seis do Acre, estava justamente o seringal 
Cachoeira, em que o Chico Mendes vivia.  
Quando foi em 1º de dezembro, ele retirou o assentamento do 
Plano Nacional de Reforma Agrária e ficou sem condições, pois 
não receberia apoio nenhum do governo (...). Quando o governo 
reconhece um assentamento, ele financia em longo prazo quase 
a fundo perdido: moradia, os primeiros plantios, alimentação e, 

                                                 
9 Raquel Capiberibe, filiada ao PSB, foi eleita a primeira deputada federal do Amapá e 
foi representante do estado na Assembleia Constituinte. 
10 Ou seja, não sabiam quem indicar para a presidência da futura superintendência. 
11 José Eduardo Vieira Raduan foi sucedido, durante um período de dez dias entre 14 e 
24/09/87, por Airton Luiz Empinotti; sucedido por Iris Rezende Machado (19/05/89 - 
19/07/89), a quem se seguiu Mário Luiz Pegoraro (19/07/89 - 16/05/90). 
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como eles tiraram o assentamento do Plano Nacional, era como 
se não tivesse direito a nada (...) e nós estávamos terminando 
todos os levantamentos socioeconômicos para a criação de 
mais três assentamentos no vale do Jari e no Cajari (...). Foi o 
Leopoldo Peçanha quem desfez o grupo de trabalho e retirou os 
assentamentos extrativistas do Plano Nacional de Reforma 
Agrária. 
...................................................................................................... 
Quando estamos no barco e ouvimos pelo rádio da Voz do Brasil 
que o Peçanha tinha destituído o grupo de trabalho que tinha 
criado, e tinha retirado os assentamentos extrativistas, que eram 
três aqui no Amapá e seis no Acre, do Plano Nacional, isso 
causou um mal estar, uma agonia dentro da gente. Tínhamos 
aqueles assentamentos como uma vida de conquista e, de 
repente, tiram. Aquilo se tornou algo muito ruim. Isso foi pior que 
uma derrota! Uma ressaca daquelas que você não levanta, foi 
horrível!  
Como não foi possível criar o assentamento, agente utilizou o 
conceito de assentamento e ajustou para a criação da reserva. 
E tem grandes princípios [em comum]: os assentamentos são 
coletivos e as reservas também, os assentamentos têm 
colocação que são de grupos familiares e as reservas também. 
Só que houve uma inversão: não se poderia mais falar em 
reforma agrária. 
Fomos para dentro do IBDF12, que nesse tempo ainda não 
existia o IBAMA: pegamos o conceito dos assentamentos 
extrativistas e adaptamos para a reserva extrativista. 
Qual a diferença entre isso: com o INCRA, é a reforma agrária 
dando carona para a proteção ambiental; com a reserva 
extrativista, era a proteção ambiental dando carona para a 
reforma agrária, é diferente! Mas porque é diferente, não se 
podia mais falar em reforma agrária para a Amazônia do jeito 
que se pensou. E o Sarney, criou as primeiras reservas, ele não 
sabia o que estava assinando porque os conceitos foram 
discutidos por nós.  
No Acre, só a Reserva Chico Mendes tinha 980 mil hectares, a 
do Vale do Juruá são 680 mil, Ouro Preto, 432 mil e, no Amapá, 
501 mil da Reserva Cajari. Só que do jeito que a gente propõe, 
era o único jeito de se ter a proteção ambiental. 
...................................................................................................... 
Passamos um ano discutindo sobre a criação da reserva. 
Pegamos a Jari de surpresa e quando eles se espantaram já 
havia criado a reserva 
(Sr. Pedro Ramos, em entrevista registrada por Priscyla Araújo 
Esquerdo, em 11.06.2014). 

 

Para Manuela Carneiro da Cunha, os povos das florestas estavam 

“dispostos a uma negociação: em troca do controle sobre o território, 

comprometem-se a prestar serviços ambientais” (CUNHA, 2009:279), tais como 

                                                 
12 IBDF: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
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manutenção da qualidade do ar, do solo e água, sendo, assim, transformados 

em parceiros da conservação: 

Numa surpreendente mudança de rumo ideológico, as 
populações tradicionais da Amazônia, que até recentemente 
eram consideradas como entraves ao “desenvolvimento”, ou na 
melhor das hipóteses como candidatas a ele, foram promovidas 
à linha de frente da modernidade. Essa mudança ocorreu 
basicamente pela associação entre essas populações e os 
conhecimentos tradicionais e a conservação ambiental (CUNHA, 
2009:277). 

 

Segundo o Sr. Pedro Ramos, tal mudança ocorreu por meio do processo 

de organização política do movimento sindical e seringueiro em favor das 

demandas apresentadas pelos “povos da floresta” (CUNHA, 2009), ou o “povo 

do rio” (Pedro Ramos, em 02 jul. 2013), conforme relato do próprio:  

Descobrimos que a nossa luta não era simplesmente por um 
pedaço de terra, mas sim, uma luta social, econômica, ambiental 
e luta agrária, e tínhamos que nos envolver com conhecimento 
agrário, com o Estatuto da Terra e abrimos frente envolvendo 
todos os ramos. Foi nessa época que começamos a divulgar o 
CNS [Conselho Nacional dos Seringueiros], o Chico Mendes e 
eu viajávamos para os EUA, Europa, América Latina... andamos 
muito para chegar ao estado de hoje. Trabalhamos muito na Eco 
92 
(Sr. Pedro Ramos, em roda de conversa realizada em 
02.07.2013) 

 

Assim, gradativamente, tanto por meio dos diálogos nacionais como 

internacionais, que mobilizavam diferentes setores da sociedade e alcançavam 

visibilidade social, a proposta de criação das reservas extrativistas fortaleceu-se 

e aprimorou-se em tais debates, de modo que consistia em: 

Ele [o seringueiro] faz um contrato com o governo para uso por 
trinta anos, por exemplo – mas ele não pode vender a terra. 
Pode até vender as benfeitorias para outra pessoa identificada 
com a vida de seringueiro, identificado com a floresta e não uma 
pessoa com intenção de desmatar. Ele não pode também 
desmatar. Só pode derrubar, numa unidade familiar daquelas, 
durante 30 anos, cinco por cento para cultura de subsistência. 
Depois de 30 anos, o contrato pode ser renovado (Chico 
Mendes, em entrevista cedida ao jornal O Grito Da Floresta, 
16.01.1988:04). 

 

Segundo o Sr. Pedro Ramos, o elemento socialmente valorizado em tal 

proposta era a proibição do desmatamento, bem como a superação da 

propriedade privada da terra, de modo que a floresta conservada permaneceria 
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sob a tutela da União: “Justamente o que nos socorre é a ideia de coletividade. 

E por quê reserva extrativista? Porque ela não nos permitia nem de dentro, nem 

de fora, derrubar as árvores. Principalmente em áreas econômicas”. (Sr. Pedro 

Ramos, em roda de conversa realizada em 02 jul. 2013). 

Como resultado da mobilização alcançada pelo Conselho Nacional dos 

Seringueiros e pela Aliança dos Povos da Floresta (CUNHA, 2009; 

ALLEGRETTI, 2002), os grupos ambientalistas passaram a valorizar os 

conhecimentos tradicionais sobre a floresta diante da sociedade civil, de sorte 

que as populações tradicionais reconheceram-se como verdadeiras 

conservadoras das florestas por meio de seus saberes e garantiram seus 

espaços de voz no debate ambiental de tal modo que financiaram sua atuação 

em favor da criação das reservas extrativistas: 

O Fernando Cezar Mesquita teve um papel muito importante 
nesse processo. No final de fevereiro a início de março, ele 
estava muito devagar, então a Mary Allegretti me chamou e 
disse: ‘Pedro, esse cára está andando para trás. Nós temos que 
motivar ele e vocês do Cajari tem uma relação muito forte com a 
WWF [World Wide Fund] dos Estados Unidos. Ofereçam um 
prêmio internacional ao Fernando Cezar Mesquita. Depois, eu, 
conversando com o Fernando, lhe pedi para nos ajudar e assim 
ganhar o prêmio.  
Eu lhe falei: “Já pensou o seu nome ser reconhecido 
internacionalmente por estar ajudando o meio ambiente 
brasileiro e você aparecer na criação das primeiras reservas 
extrativistas?”  
E ele disse: “Que prêmio internacional é esse?”  
Eu disse: “Poxa! A WWF estava perguntando para mim qual era 
o nome que eu poderia indicar para dar um prêmio, mas a WWF 
só vai aceitar se for criada a reserva”. 
Daí ele colocou a pasta debaixo do braço e foi falar com o José 
Sarney e, quando foi no dia 12 de março de 1990, o Sarney 
assinou a criação da reserva nos seus últimos dias de mandato. 
Eu falei com o John Bradelle, que era o coordenador da WWF 
no Brasil e lhe expliquei que não iria sair a reserva e, como o 
John Bradelle era mais meu fã do que da reserva, eles 
arranjaram o prêmio para o Fernando Cezar Mesquita, que virou 
presidente do IBDF. 
(Sr. Pedro Ramos, em entrevista registrada por Priscyla Araújo 
Esquerdo, em 11.06.2014). 

 

O anúncio do prêmio da WWF favoreceu a articulação política para a 

criação das primeiras reservas extrativistas brasileiras, cujos marcos legais 

foram assinados pelo então presidente José Sarney, não numa atitude 

impensada, mas sim como resposta à sociedade civil e ao movimento 
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ambientalista internacional sobre o elevado impacto ambiental produzido pelos 

projetos de desenvolvimento implementados na Amazônia durante os governos 

militares.  

Naquele contexto, foram criadas as quatro primeiras reservas extrativistas 

nacionais, inclusive a Reserva Extrativista do Rio Cajari: 

 Reserva Extrativista do Alto Juruá, criada por meio do Decreto Federal 

98.863, em 23 de janeiro de 1990, no município Thaumaturgo de 

Azevedo, estado do Acre; 

 Reserva Extrativista do Rio Cajari, criada em 12 de março de 1990 por 

meio do Decreto Federal 99.145, abrangendo os municípios Mazagão, 

Laranjal do Jari e Vitória do Jari, estado do Amapá; 

 Reserva Extrativista Chico Mendes, criada por meio do Decreto Federal 

99.144, em 12 de março de 1990, abrangendo os municípios Assis Brasil, 

Brasiléia, Capixaba, Xapuri, Sena Madureira e Rio Branco, também no 

estado do Acre; e 

 Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, criada por meio do Decreto 

Federal 99.116, em 13 de março de 1990, localizado no município de 

Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. 

 

Como resultado, observamos a relação dialética existente entre os 

elementos que resultaram na criação da Reserva Extrativista do Rio Cajari: de 

um lado, o anúncio do desmatamento daquela região para implantação do 

Complexo Agroindustrial Jari, no contexto de planejamento estatal de 

desenvolvimento obtido pelo desmatamento da floresta tropical e, de outro, 

argumentos orientados para a conservação e o uso sustentável de seus recursos 

naturais, numa relação de conflito estabelecido entre as diferentes ideologias 

que os apresentavam. 

Isso porque, segundo Furlan (2000), o modo de produção capitalista tem 

o desmatamento como emblema de desenvolvimento 

O desmatamento é um símbolo que se coloca acima das 
pessoas, das leituras sobre suas causas, das consequências e 
até mesmo acima da própria compreensão sobre a dinâmica das 
florestas tropicais, que costumam se derrubar naturalmente 
como parte de processos intrínsecos ao seu funcionamento” 
(FURLAN, 2000:4) 
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Tal emblema reflete a contradição existente no pensamento capitalista 

que opõe floresta e cidade¸ elegendo esta como locus da urbanidade, do 

desenvolvimento e da tecnologia, a partir do que a floresta é relegada a ser lugar 

apenas de árvores, animais e recursos naturais a serem explorados, 

desconsiderando tecnologias desenvolvidas pelas sociedades que, há gerações, 

manejam os recursos naturais. 

A ditadura militar estabeleceu um modelo de desenvolvimento 
da Amazônia para desafogar trabalhadores rurais e alocar os 
movimentos e lutas que havia no sul e no sudeste pela reforma 
agrária. (...) o governo arquitetou todas as estruturas 
necessárias (...) para implantar determinadas empresas aqui no 
país: construir portos, ter geração de energia e assim foram 
6icriadas as usinas, como a de Tucuruí e, aqui no Amapá, a 
usina do Paredão. Foi necessária a abertura de estradas, como 
a Transamazônica e, no Amapá, a Perimetral Norte. Foram 
construídos os portos de Barcarena, no Pará, depois o de Itaqui, 
no Maranhão e ferrovias para escoar a produção.  
A SUDAM13 foi revigorada e, no tempo da ditadura não existia o 
INCRA14, existia o INDA15 e o IBRA16. Depois, esses dois 
eclodiram com as outras instituições que criaram o INCRA e 
fortaleceram a SUDAM, [que] recebia os projetos, tinha o 
dinheiro, e o INCRA entrava com as terras. Nessa história da 
terra é que nós entramos. [O] INCRA não era preparado para 
atender o povo do Amazonas, era preparado para atender tudo 
o que fosse agrícola 
(Sr. Pedro Ramos, em roda de conversa, em 02.07.2013).  

 

Como resultado do forte impacto ambiental provocado pelas políticas 

desenvolvimentistas,  órgãos centrais do capitalismo, como o Banco Mundial e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento passaram a exigir a criação de 

unidades de conservação ambiental de uso indireto, como contrapartida para a 

liberação de empréstimos internacionais solicitados pelos governos dos países em 

desenvolvimento, detentores de remanescentes florestais, para implementarem 

programas de desenvolvimento e obras de infraestrutura. 

A imposição da criação de unidades de conservação para obter 
empréstimos financeiros do Banco Mundial e Interamericano, 
como forma do impor-se a preservação da natureza em terras 
devolutas, consideradas vazios populacionais, sem a prévia 
consulta da ocupação humana (REZENDE DA SILVA, 2004: 119 
e 123).  

                                                 
13 SUDAM: Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. 
14 INCRA: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
15 INDA: Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário. 
16 IBRA: Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. 
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O modelo de preservação ambiental baseado na criação de Unidades de 

Conservação de uso indireto seguiu o paradigma preservacionista, que orientava 

a proteção integral dos remanescente florestais em áreas de natureza 

supostamente intocada. 

A orientação econômica dos fundos internacionais, por sua vez, foi 

influenciada pela expansão do movimento ambientalista internacional, sobretudo 

por meio de organizações não governamentais transnacionais como a 

Internacional Union for Conservation of Nature – IUCN –, a World Wide Fund – 

WWF – e The Nature Conservancy – TNC –, que a partir da década de 1960 

passaram a organizar simpósios internacionais, como a Conferência de 

Estocolmo, em 1979, a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e, o V Congresso Mundial de Parques na 

África do Sul em 2003 (DIEGUES, 2008). 

No entanto, a desconsideração de que os remanescentes florestais são 

historicamente manejados pelas sociedades tradicionais que habitavam as áreas 

protegidas, as unidades de conservação de uso indireto foram criadas sem 

admitir a presença de moradores em seu interior, de modo que aquelas 

sociedades foram remanejadas ou expulsas por meio da força das leis que 

regulamentavam a criação daquelas unidades de conservação. 

Como resultado, as populações que habitavam tais áreas, após serem 

expulsas para a regulamentação jurídica de seus territórios como unidades de 

conservação, foram denominadas por Dowie (2008) como ‘refugiados da 

conservação’, denunciando a expropriação empreendida pelas políticas 

preservacionistas:  

Durante a década de 1990, o Tchad, na África, aumentou a 
quantidade de terra nacional sob proteção de 0,1% a 9,1%. Toda 
essa terra tinha sido habitada previamente pelos que são agora 
refugiados da conservação, estimados 600.000 pessoas. 
Nenhum outro país, além da Índia, que admite oficialmente ter 
1,6 milhões, está calculando adequadamente esse número 
crescente de refugiados. As estimativas mundiais feitas pela 
ONU [Organização das Nações Unidas], IUCN [União 
Internacional para a Conservação da Natureza], e alguns 
antropólogos variam de 5 a 10 milhões de refugiados da 
conservação. Charles Geisler, um sociólogo da Universidade de 
Cornell, que pesquisou deslocamentos na África, afirma que só 
no continente africano o número supera os 14 milhões de 
pessoas (DOWIE, 2008:118).   
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No Brasil, o remanejamento de populações pela criação de unidades de 

conservação não alcançou as mesmas proporções que na África e na Índia, mas 

provocou o esvaziamento de territórios tradicionais que foram sobrepostos pelas 

recém criadas unidades de conservação de uso indireto. 

Porém, segundo Diegues (2001), a expulsão não garante que os recursos 

naturais contidos nas unidades de conservação de uso indireto sejam 

preservados, já que estes são historicamente manejados pelo conhecimento 

tradicional da sociedade que ali se reproduzia, desde remotas gerações, de 

modo que os recursos continuaram sendo utilizados de forma sigilosa e, não 

raro, utilizados até a quase completa extinção, já que os diversos estoques 

formados pelo uso racional e sustentável passaram a ser consumidos 

desacompanhado as técnicas tradicionais de reposição. 

As áreas protegidas brasileiras, em particular as de uso indireto 
(...) encontram-se em crise; muitas são invadidas e degradadas. 
Para os defensores do modelo [preservacionista] norte-
americano de parques sem moradores, as razões de tal crise, 
em geral, estão relacionadas à falta de dinheiro para a 
desapropriação, de investimento público, de fiscalização e de 
informação aos visitantes. Para os que defendem outras 
alternativas de conservação, essas dificuldades são inerentes 
ao modelo atual predominante nas áreas protegidas, uma vez 
que, tendo sido criado no contexto ecológico e cultural norte-
americano, não se aplica ao contexto dos países tropicais do Sul 
(DIEGUES, 2001:18). 

A crise mencionada refere-se à necessidade das sociedades tradicionais 

continuarem acessado os recursos naturais que utilizam no bojo da reprodução 

de seus modos de vida, e que, segundo Rezende da Silva (2004a), resulta da 

forma autoritária em que tais unidades de uso indireto foram criadas, excluindo-

se a sociedades tradicionais do debate político acerca da regulamentação 

jurídica de seus territórios e das normatização do uso dos recursos naturais 

conservados por estas sociedades ao longo de sucessivas gerações.  

Para a autora,  

No Brasil, a maioria das Unidades de Conservação Ambiental 
foram criadas de modo autoritário, ou seja, sem os devidos 
estudos físico-naturais e principalmente sem estudos sociais e 
humanos, acarretando assim problemas de sobreposição de 
território de uma Unidade de Conservação sobre o território de 
uma comunidade tradicional (REZENDE DA SILVA, 2004a:119). 
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Como resultado, as crises de reprodução do modo de vida tradicional têm 

provocado mobilizações que passaram a contestar o modelo vigente, buscando 

a contraposição do debate preservacionista por meio do debate 

conservacionista, promovido por parte dos setores ambientalista e acadêmico, 

que defende a permanência das sociedades tradicionais em seus territórios. 

Dentre os posicionamentos que defendem os interesses territoriais destas 

sociedades, está o reconhecimento da contribuição geracional sobre a 

conservação dos remanescentes florestais e do conhecimento tradicional acerca 

dos ciclos de reprodução da natureza (DIEGUES, 1994 e 2001). 

Ainda, o reconhecimento de que, na condição de dependentes do uso 

destes recursos, estas sociedades desenvolveram estratégias próprias para a 

garantia destes recursos ao longo de sucessivas, como o estabelecimento de 

períodos de defeso de diferentes espécies animais, como peixes e mamíferos 

que lhes servem de alimentos. 

Também reconhece-se que a coleta de sementes para a cultivos de 

diferentes espécies arbóreas a partir do que extraem madeiras para construção 

de suas casas, cascos, instrumentos de trabalho e utensílios, bem como 

remédios, resinas e látex variados contribuem para a conservação destes 

recursos, já que são frequentemente cultivados pelos moradores que os utilizam. 

Considera-se ainda que a presença das sociedades tradicionais nos 

territórios com elevado estágio de maturidade das florestas é uma estratégia 

contra a exploração capitalista destes recursos, sobretudo mediante o avanço 

da agropecuária, mineradoras e madeireiras (FURLAN, 2000). 

Por outro lado, reconhece-se que a criação de unidades de conservação 

contribuiu para a contenção do desmatamento dos remanescentes florestais 

localizados em áreas adjacentes aos grandes centros urbanos, como no estado 

de São Paulo, onde se criou um corredor ecológico formado por unidades de 

conservação de proteção integral que efetivamente conteve o desmatamento, 

com o custo social de não permitir a presença de moradores em seu interior e 

provocando a expulsão daqueles. 

Os ambientalistas tiveram (...) nas agências financiadoras 
externas, fortes aliados para pressionar o governo federal e 
estadual [de São Paulo] no sentido de criarem novas unidades 
de conservação e de promoverem a implantação dos parques e 
outras áreas protegidas, o título de compensação ambiental 
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pelos danos ambientais provocados pelos projetos de 
desenvolvimento (FURLAN, 2000:182). 

 

Ainda, Diegues (2004a) afirma que a imposição de unidades de 

conservação de proteção integral em áreas litorâneas do estado de São Paulo 

não apenas provocou a expulsão de populações de pescadores artesanais, 

como prejudicou a reprodução do modo de vida praticado por elas.  

O estabelecimento de áreas protegidas sobre territórios 
pertencentes a comunidades litorâneas também afetou 
negativamente o modo de vida dos pescadores artesanais. 
Muitas dessas áreas nas regiões costeiras eram e são habitadas 
por pescadores artesanais que desenvolveram formas 
específicas de apropriação dos recursos do mar. 
Frequentemente, as matas associadas aos ecossistemas 
litorâneos conservam-se em bom estado não porque foram 
transformadas em parques nacionais, mas sobretudo porque 
eram habitadas por essas comunidades tradicionais. Ainda 
assim, a legislação brasileira pressupõe a expulsão desses 
pescadores artesanais de seus territórios ancestrais (DIEGUES, 
2004a:11).  

 

Para o autor, a desconsideração da conservação florestal empreendida 

pelas sociedades tradicionais reside no preconceito social e no pouco 

conhecimento científico acerca dos conhecimentos tradicionais:  

Uma outra razão para o baixo nível de reconhecimento da 
importância dos conhecimento e manejos tradicionais é a 
pressuposição que uma população analfabeta e marginal não 
consegue produzir conhecimento valioso. Muitas das instituições 
governamentais do meio-ambiente são controladas por 
cientistas naturais que consideram o conhecimento científico 
ocidental como a única base para o estabelecimento de manejo 
frequentemente baseados em dados biológicos incompletos, 
trazendo consequências negativas para a pesca (DIEGUES, 
2004a:11). 

  

Diante o exposto, Diegues (2004a) e Furlan (2000) questionaram a 

imposição do modelo preservacionista de unidades de conservação, que 

desconsidera a importância da presença de populações tradicionais no interior 

das florestas 

Mas que floresta é esta que permanece historicamente em pé, 
mesmo sendo utilizada pelos pescadores-agricultores da 
Ilhabela (...) não para coibir quem sempre utilizou e conservou a 
floresta, para que todos nós saibamos como ela funciona e como 
podemos efetivamente conservá-la: não como paraíso intocado, 
mas como floresta ‘social’ (FURLAN, 2000:23). 
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Assim, as crises sofridas por este modelo, sobretudo as crises sociais, 

têm motivado a reclassificação de unidades de conservação, de uso indireto 

Integral para unidades de conservação de uso sustentável, como o Parque 

Estadual Jacupiranga que foi reclassificado, compondo um mosaico de unidades 

de conservação de uso sustentável (Lei nº. 12.810, de 21 de fevereiro de 2000).  

Neste sentido, Rezende da Silva (2004b) propõe:  

(...) ao invés de excluir as áreas de ocupação humana, no 
caso das populações tradicionais, é possível a mudança de 
categoria da Unidade de Conservação para uma outra melhor 
adequada a realidade da Unidade. O SNUC – Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação – em seu capítulo III, 
artigos 7º, 14º, 18º e 21º, propõe Unidades de Conservação 
de Uso Sustentável, com duas subcategorias que se 
adequariam às áreas de ocupação humana tradicional (...). 
São elas: Reserva Extrativista e Reserva Ecológica Cultural 
(REZENDE DA SILVA, 2004b:157). 

 

As referidas subcategorias são: 

 Unidades de Proteção Integral (Estação Ecológica, Reserva da 

Biosfera, Parque Nacional e Monumento Natura) e 

 Unidade de Uso Sustentável (Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável, Reserva Extrativista, Área de Proteção Ambiental, Área de 

relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Floresta e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural). 

(Fonte: artigos 7º, 8º e 14º do Decreto federal nº 9985, de 18 de 
Julho de 2000; organizado por Kátia Rangel). 

 

A evolução jurídica do conceito de reserva extrativista está associada à 

organização política do movimento social dos seringueiros, que reivindicavam a 

criação de espaços destinados à exploração sustentável da Floresta Amazônica, 

defendendo o extrativismo diante as políticas de incentivos aos latifúndios 

agropecuários e consequente desmatamento da floresta (MOREIRA, 1998:16). 

Desse modo, o movimento social dos seringueiros conquistou não apenas 

da criação das reservas extrativistas, como sua adoção no bojo de um modelo 

de unidades de conservação de uso sustentável, condizente com o 

desenvolvimento social das sociedades tradicionais em seus territórios. 
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Assim, apesar das violentas crises de reprodução social enfrentadas pelo 

campesinato, que desafiam sua reprodução na sociedade contemporânea, 

capitalista e urbano-industrial, os movimentos sociais têm contribuído para a 

superação da crise ambientalistas excludente.   

Tais propostas e reivindicações foram contempladas no inciso VI do artigo 

9º da Lei federal nº 7.804, de 18 de julho de 1989, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos:  

(...) a criação de espaços territoriais especialmente protegidos 
pelo Poder Público federal, estadual e municipal, tais como 
áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e 
reservas extrativistas (inciso VI, artigo 9º da Lei federal nº 
7.804/1989). 

 

Para Moreira (1998:15), o artigo 9º foi a primeira definição do conceito de 

reserva extrativista, sendo que o 1º artigo do Decreto federal nº 98.897, de 30 de 

janeiro de 1990, a define de forma mais elaborada e contemplativa das 

demandas sociais, definindo-a como ‘espaços territoriais destinados à 

exploração autossustentável e conservação dos recursos naturais renováveis, 

por população extrativista’. 

Atualmente, a definição do SNUC permite-nos entender a reserva 

extrativista como um tipo de unidade de conservação que objetiva compatibilizar 

a reprodução e valorização, cultural e social, das populações das tradicionais, 

ao uso sustentável dos recursos naturais e da biodiversidade, de forma 

socialmente justa e economicamente viável: 

Artigo 18 - A Reserva Extrativista é uma área utilizada por 
populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência 
baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na 
agricultura de subsistência e na criação de animais de 
pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os 
meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o 
uso sustentável dos recursos naturais da unidade (Decreto 
federal nº 98.897/1990). 

§ 1º A Reserva extrativista é de domínio público, com uso 
concedido as populações extrativistas tradicionais conforme o 
disposto no art. 23 desta lei e em regulamento específico 
sendo que as áreas particulares incluídas em seu limite 
devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei 
(Decreto federal nº 98.897/1990). 
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Ainda o 2º parágrafo do artigo 7º do SNUC apresenta os objetivos das 

reservas extrativistas e unidades de conservação de uso sustentável, que ‘é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de 

seus recursos naturais’. 

Assim, Moreira (1998:15) aponta que o atual conceito de reserva 

extrativista incorpora aspectos relacionados à exploração sustentável, ao 

desenvolvimento local, à proteção contra usos de terceiros e a outras finalidades 

que não a extrativista; aos direitos fundiários das comunidades tradicionais e 

ecológicos referentes à biodiversidade local e princípio da conservação, 

conferindo à reservas extrativistas ‘enorme potencial para a solução de vários 

problemas ambientais [fundiários, econômicos e sociais]’. 

Também, a criação das reservas extrativistas tem sido uma importante 

estratégia para a manutenção da propriedade coletiva dos territórios tradicionais, 

já que são normatizados indivisíveis e inalienáveis, já que não podem ser 

vendidos e que, portanto, a sucessão das posses obedece às regras de herança 

determinadas pelo grupo. 

Desse modo garante-se a retirada destes territórios da especulação 

imobiliária, exclui-se a possibilidade de serem convertidos em valor de troca 

devido a impossibilidade destas serem apropriadas privadamente, ou de que 

nelas sejam implementados projetos que contradizem com a sustentabilidade e 

o modo de vida tradicional, predominando, portanto, o valor de uso pelos atuais 

moradores e descendentes. 

A posse legal passa a ser garantida por meio do Termo de Concessão de 

Uso estabelecido entre Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade (ICMBio), 

que é o órgão gestor das unidades de conservação brasileiras, vinculado ao 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a associação de moradores, na qual são 

cadastrados os beneficiários. 

No que se refere ao Cajari, a criação da reserva extrativista fora sucedida 

pelo aumentou das possibilidades de reprodução das famílias, sobretudo por 

meio da comercialização da produção familiar dos roçados, uma vez que a 

organização política das populações locais tem buscado um modelo autônomo 

de gestão do território. 

No bojo do processo de organização política local, sucedeu-se também a 

criação de associações locais, como a Associação de Trabalhadores 
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Agroextrativistas do Cajari (ASTEX-CA), a Associação de Mulheres do Alto 

Cajari (AMAC), Associação de Mulheres Moradoras e Trabalhadoras da Cadeia 

de Produtos da Biodiversidade do Alto RESEX Cajari (AMOBIO) e Cooperativa 

Mista dos Produtores Agroextrativistas do Cajari (COOPERALCA), com o 

objetivo de fomentar a gestão participativa da reserva entre ICMBio e moradores, 

cujo debate será retomado no terceiro capítulo.  
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2. DISPUTAS TERRITORIAIS NA 
DEFINIÇÃO DA RESERVA  

EXTRATIVISTA DO RIO CAJARI 

 
Autora: Kátia Rangel, em 04.07.2013 

 

Figura 3 - Igarapé espraiando-se pela terra firme, durante o inverno, na 

comunidade Marinho. 
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É fácil o meu endereço 

vá lá quando o sol se pôr 

na esquina do rio mais belo 

com a linha do equador 

Música: Meu Endereço 

Compositor: Zé Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



108 

 

Na Figura 3, o transbordamento do igarapé representa o processo de 

apropriação do território tradicional associado aos ciclos da natureza, apontando 

para as diferentes concepções de território pela sociedade local e pelo Complexo 

Agroindustrial Jari: para a primeira, o território é apropriado pelo trabalho, que 

por sua vez é ritmado pelos ciclos da natureza, como os períodos de seca e de 

chuva, ao passo que para o Complexo Jari, o território é fonte de recursos 

naturais para a produção de mercadorias. 

 Ainda para a primeira, o território tradicional tem localização determinada 

e corresponde à circunscrição da reserva extrativista, seus igarapés, bosques e 

ramais, mas que também é identificado de maneira abstrata “na esquina do rio 

mais belo com a linha do Equador”. 

Embora a letra da música de Zé Miguel referencie elementos do território 

amapaense – a foz do rio Amazonas e a linha do Equador, a mesma aponta a 

apropriação simbólica do território por uma população cuja origem remonta ao 

início da colonização do Brasil no século XVI, quando povos indígenas da etnia 

Tucuju ocupavam a margem esquerda da foz do rio Amazonas e o arquipélago 

formado por este até a porção sul do litoral amapaense, onde também habitavam 

povos das etnias Aruãns, Aristé, Cunani e Maracá (LOBATO,2012), com as quais 

os colonizadores estabeleceram relações de escambo e alianças militares, além 

da adoção do trabalho compulsório.  

Entre 1494 e 1637, o atual território amapaense permaneceu sob domínio 

espanhol por meio do Tratado de Tordesilhas, ao passo que o domínio português 

estendera-se sobre as terras localizadas à direita da foz do rio Amazonas (REIS, 

1949). 

Em 1637, a coroa espanhola concedeu autorização para que as tropas 

militares portuguesas protegessem o referido território, pois estas já haviam 

instalado-se na região e alcançado experiências muito bem sucedidas na 

expulsão de outros colonizadores, pela destruição de suas feitorias, colônias, 

fortificações e pelo massacre de colonos estrangeiros e indígenas aliados à eles 

(CASTRO, 1999). 

Antes de tal autorização, a coroa espanhola determinou, em 1621, a 

incorporação do referido território à Capitania do Maranhão, que passou a 

centralizar a proteção militar da Amazônia espanhola, a fim de defendê-la das 
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tentativas de colonização empreendidas sobretudo por colonizadores franceses, 

holandeses, ingleses e irlandeses (REIS, 1949). 

No que se refere especificamente às tentativas de colonização do atual 

território do Amapá, os irlandeses, ainda enquanto colônia inglesa, 

estabeleceram, em 1612, uma área de cultivo de tabaco no rio Anaeurapucu, e 

cuja fortificação, o Forte Torrego (havendo referências a este como Torego, 

Foherégo, Tauregue e Maracapuru), foi destruída em 1625 por forças militares 

portuguesas comandadas por Bento Maciel Parente e Pedro Teixeira (CASTRO, 

1999). 

Os ingleses, por sua vez, em 1617, fundaram uma colônia possivelmente 

localizada nas proximidades da atual comunidade Ajuruxi e da BR156, onde 

construíram a Casa Forte do rio Felipe, que corresponde ao atual rio Cajari, onde 

cultivaram tabaco, algodão, cana-de-açúcar e produziam açúcar: 

 

A povoação, que fica possivelmente no que hoje é o Ajuraxy ou 
Cajari, próxima ao Tauregue irlandês, apesar dos problemas 
legais na Inglaterra, continuou a existir durante alguns anos, 
mantida graças às boas relações que manteve com os 
irlandeses e com as expedições e bases holandesas na região. 
Estas eram, de fato, as únicas formas de contato com o exterior 
dos ingleses, que pagaram as consequências disso quando, em 
1625, os portugueses começaram a limpar o rio de ‘invasores’, 
pois também foram vítimas das forças portuguesas. 
Observamos que não há muitas informações quanto à existência 
de uma construção defensiva nesta primeira colônia de North, 
mas quando Pedro Teixeira lançou sua ofensiva, em 1625, os 
refugiados dos fortes holandeses do Xingu fugiram dele para o 
Amapá, alertando irlandeses e ingleses na região da Ilha do 
Gurupá. Todo o grupo se retirou para o rio Felipe (possivelmente 
o Okiari), ou seja, para a colônia inglesa – o que parece indicar 
que o local teria uma melhor defesa (CASTRO, 1999:140).  

 

Roger North, mencionado na citação anterior, foi um nobre inglês capitão 

de embarcações, que após ter participado de uma expedição pela Amazônia, 

partiu do porto de Plimouth, na Inglaterra, sem a necessária autorização de sua 

coroa, com o objetivo de fundar a referida colônia, que por sua vez não obteve 

apoio nenhum da coroa inglesa para sua defesa, mesmo quando da notícia, por 

sobreviventes holandesas dos ataques portugueses, de que forças portuguesas 

estavam destruindo as feitorias estrangeiras por aqueles rios (CASTRO, 1999). 



110 

 

No que se refere à Casa Forte do rio Felipe, Castro (1999:139) aponta 

que se localizava “nas proximidades da cidade de Macapá”, porém também 

indica sua localização bem mais ao sul do atual território amapaense, próximo à 

ilha do Gurupá, em frente a foz do rio Cajari, especificamente no rio Felipe: “Todo 

o grupo se retirou para o rio Felipe (possivelmente o Okiari)”, indicando o início 

da ocupação não indígena da região do rio Cajari. 

A ilha de Gurupá, bem como a região mencionada, é representada no 

mapa a seguir, onde observa-se o arquipélago formado pelo rio Amazonas na 

porção sul do atual estado do Amapá, sendo que o rio Cajari, parte da bacia 

hidrográfica que o forma e sua foz no canal do Norte estão representados à 

esquerda da Ilha Grande do Gurupá. 

Em 1629, os ingleses trabalharam na reconstrução do forte Torego no 

mesmo local que o anterior, onde retomaram o cultivo de tabaco e escambo com 

os índios, mas o local foi novamente atacado e incendiado no mesmo ano 

(CASTRO, 1999). 

Em 1627, Roger North, que havia sido preso por iniciativa ilegal de 

colonização e tivera sua embarcação de tabaco confiscada quando retornara à 

Inglaterra, após sua soltura investiu em nova companhia de exploração comercial, 

maior que a anterior e com as devidas autorizações, por meio das quais fora 

nomeado vice-governador da Companhia da Guiana (CASTRO, 1999). 

A fortificação que protegia essa segunda colônia de North, o Forte North 

(Pattacue ou forte do rio Felipe), localiza-se em um afluente do Cajari, conforme se 

lê no trecho a seguir, e foi arrasada pelos portugueses em 1631: 

Esta segunda tentativa de colonização chegou ao Amapá logo 
depois da rendição da colônia irlandesa do Torrego, mas, mesmo 
assim, os ingleses decidiram ficar na região, estabelecendo-se nas 
proximidades das antigas povoações inglesas, em um afluente do 
Okiari, fundando o forte North (CASTRO, 1999:146).  

 

Como última tentativa de colonização do atual território do Amapá pelos 

ingleses, em 1632, estes construíram o Forte Cumaú, no rio Matapi, atual igarapé 

da Fortaleza, no município de Santana, vizinho à capital Macapá, arrasado pelos 

portugueses no mesmo ano de sua construção. 
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Mapa 4 – Ilha de Gurupá e rio Cajari 
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Tanto o Forte Torego como as demais fortificações mencionadas não 

possuem vestígios localizados, uma vez que a praxe portuguesa era a destruição 

total, de modo que a referência a sua localização é exclusivamente bibliográfica, 

valendo-nos da pesquisa realizada por Castro (1999) e autores por ele revisitados.   

No entanto, destacamos as referências ao rio Okiari, ou rio Felipe, e à ilha 

do Gurupá no contexto da história militar do Amapá, que contribuem para nosso 

objetivo de remontar o histórico de ocupação da região do Cajari, destacando a 

importância estratégica do domínio dos rios e igarapés para a conquista do território 

em disputa. 

Já a tentativa de ocupação holandesa remonta à construção do Forte 

Maricary, em 1633, próximo à foz do rio Araguari, limítrofe dos atuais municípios de 

Cutias e Tartarugal Grande, tendo sido um possível ponto de escambo e que foi 

atacado por tropas portuguesas em 1646, quando “uma força de vinte portugueses” 

venceram “quatrocentos [indígenas] flecheiros e espingardeiros” (CASTRO, 

1999:153). 

A tentativa de colonização daquele território pelos franceses ocorreu em sua 

porção norte – ao passo que ingleses investiram iniciativas de colonização na 

porção sul –, uma vez que aqueles não reconheceram o acordo diplomático entre 

Portugal e Espanha e empreenderam a expansão territorial da colônia Guiana 

Francesa por meio da colonização das terras ao sul do rio Oiapoque, até o atual 

município de Calçoene, onde mineravam ouro e exploravam madeiras, óleos, 

peixes e carne de peixe-boi a serem comercializados na Europa (CASTRO, 1999; 

PORTO, 2007). 

Em 1633 o governo francês criou a Companhia do Cabo Norte com o objetivo 

de gerenciar a expansão territorial da colônia e administrar o comércio decorrente 

de sua exploração, tendo o rei Felipe IV da Espanha respondido, em 1637, com a 

criação da Capitania do Cabo Norte naquele mesmo território, reunindo ali forças 

militares que garantissem o domínio espanhol (REIS, 1949; IBGE, 1951). 

A recém-criada capitania foi doada ao comandante português Bento Maciel 

Parente, o que se registrou no Livro Segundo da Provedoria do Pará, sendo que a 

primeira representação cartográfica do rio Cajary encontrada por nós remete a este 

período está ilustrada no terço inferior da Figura 2. 

Bento Maciel Parente, também governador do Estado do Maranhão, criado 

em 1631, dedicou-se à bem-sucedida expulsão dos franceses de São Luís e não à 
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ocupação da Capitania do Cabo Norte. Após ser morto em 1645 durante a ofensiva 

holandesa a São Luiz, sua capitania fora herdada por Bento Maciel Parente Jr e 

Vidal Maciel Parente, respectivamente seu filho e neto, que tampouco 

empreenderam a ocupação da área (CASTRO, 1999). 

Como resultado da não colonização da capitania, ela foi extinta e anexada à 

Capitania do Grão-Pará ainda no final do século XVII (REIS, 1949; IBGE, 1951), à 

qual permaneceu vinculada até 1943, quando da criação do Território Federal do 

Amapá (PORTO, 2007). 

Entre 1700 e 1740, a dinâmica de ocupação do território ao sul do atual 

estado do Amapá recebeu diversas ordens religiosas, que passaram a catequisar 

os indígenas da margem esquerda do Amazonas, tendo os capuchos de Santo 

Antônio catequisado os indígenas da porção sul do atual território amapaense, ao 

passo os indígenas da margem direita foram catequizados por padres jesuítas 

(IBGE, 1951).  

Figura 4 – Croqui da região disputada, 1700.  

 

Fonte: ETABLISSEMENT DES ARTS GRAPHIQUES H & A KUMMERLY & FREY. Territoire 
contesté et neutralisé en 1700. In: Frontières entre le Brésil et la Guyane française..., p. 166-
167. Disponível em: <http://www.manioc.org/images/B_CG973 
FRAN_RES_004-10079_001_0167>. Acesso em 10 jun. 2017. 
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Em 1752, aquela mesma região recebeu quinhentos indígenas 

aprisionados no rio Negro e transportados em 32 canoas por Francisco Portilho 

de Melo, que se fixou com seus escravos primeiramente na foz dos rios Matapi 

e Vila Nova, transferindo-os, em 1756, por motivos de doenças de alta 

mortandade, para o rio Maracapucu e, em 1762 para um afluente deste, o rio 

Mutucá. 

Portilho de Melo, mameluco e capitão de índios, vendeu parte de seus 

escravos índios para as plantações de colonos portugueses, para a construção 

do Forte de São José de Macapá e para a construção da vila de Nova Mazagão 

(IBGE, 1957). 

A construção dessa vila teve como objetivo receber, entre os anos 1771 

e 1783, 469 famílias da colônia portuguesa Mazagão, localizada nos Marrocos, 

na África, evacuada em 1769 sob invasão moura. Ainda, a construção de Nova 

Mazagão teve como objetivo colonizar o Cabo Norte, garantindo assim o domínio 

português (FURTADO, 2009). 

A população residente em Mazagão foi registrada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) em 1950 e representada no mapa Distribuição 

da População Rural – Grande Região Norte (Figura 5), a seguir, na escala 

1:50.000, por meio do qual observamos que a população daquele município era 

de aproximadamente 1200 habitantes. 

Ainda na figura a seguir, a população da região do Cajari é representada 

por dois pontos que correspondem a 200 habitantes cada, numa provável 

representação das comunidades Santa Ana e São Tomé, ambas localizadas no 

baixo curso do rio Cajari (IBGE, 2016; MMA, 2017 E ANA, 2016), o que não 

representa a realidade local daquele período: tanto por exagerar a quantificação 

da população dessas duas comunidades, a fim de se representar toda a 

população da região do Cajari, bem como pela não representação de outras 

comunidades localizadas ao longo do rio Cajari e afluentes, o que, na verdade, 

podem ser limitações da escala adotada na representação cartográfica.  

A referida carta expressa a maior concentração populacional da região no 

litoral do estão do Pará, bem como ao longo do curso do rio Amazonas, e dos 

afluentes e subafluentes que compõem sua bacia hidrográfica, uma vez que a 

forma exclusiva de deslocamento da população na região era a navegação pelos 

rios.  
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Figura 5 – Croqui da Distribuição da População Rural – Grande 

Região Norte 

 

Fonte: IBGE, 1957. 

 

Mesmo após a construção das primeiras rodovias federais, a partir da 

década de 1970 e ainda atualmente, a importância dos corpos d’água 

permanece, no que se refere tanto ao deslocamento da população como ao 

escoamento da produção agropecuária e extrativista, do interior e do próprio 

litoral, até a capital. 

Em relação ao Amapá, observa-se maior ocupação, no período 

representado, ao longo dos rios Oiapoque, Cassiporé, Calçoene, Amapá, 

Araguari, Amapari, Matapi, Vila Nova, Iratapuru e Jari. 

Na sequência, o mapa 5 - Potencialidades Naturais (Síntese Parcial), na 

escala 1:1.000.000, destaca a ocorrência de castanheiras em meio à vegetação 

densa de terra firme (representada pela cor amarela) e seringueiras e açaizeiros 

junto à vegetação que compõe a floresta densa inundável (representada pela cor 

verde). Podemos observar que a aglomeração das castanheiras está sobreposta 
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às comunidades Santa Clara e Água Branca, coincidindo com uma das principais 

atividades produtivas atuais das comunidades aqui estudadas. 

Assim, há um vazio historiográfico que não conseguimos remontar desde 

o período em que a Capitania do Cabo Norte esteve vinculada à Capitania do 

Grão Pará, no final do século XVII, até quando possivelmente se iniciou o 

extrativismo comercial da seringa e castanha naquela região.  

Na sequência, o mapa 6 – Avaliação da Limitação Natural expressa as 

difíceis condições naturais sob as quais ocorreram a atividade extrativista e a 

permanência humana na região: relevo fortemente acidentado, vulnerabilidade 

média à erosão, solo litólico, raso, pouco fértil e com elevada drenagem na região 

do Alto Cajari, dificultando o deslocamento entre a região e seu entorno, o 

acesso aos castanhais e seringais e a realização de roçados necessário à 

manutenção dos trabalhadores, conforme corroboram os relatos orais. 

Após, o mapa 7 – Referência Geral, na escala 1:161.000, novamente 

expressa o pouco conhecimento cartográfico da presença humana na região, o 

que dessa vez explica-se não pela escala adotada ou pelo tema abordado, mas 

pelo vazio cartográfico no qual está inserido a região; ou seja, a ausência de 

informações terrestres, geológicas e de navegação de parte da região 

amazônica, que tem sido mapeada atualmente por meio do projeto Radiografia 

da Amazônia, do Exército Brasileiro17). 

O vazio cartográfico no qual está inserida a Reserva Extrativista do Rio 

Cajari contrasta com a identificação de localidades e povoados nos municípios 

paraenses adjacentes, representados no Mapa 7 – Referência Geral, como a ilha 

do Gurupá, destacada em vermelho e que, nas cartas do projeto Radam, nomeia 

o quadrante onde é representada a região do Cajari (SA22VA). 

 

  

                                                 
17 Para mais informações, visitar a seção “Radiografia da Amazônia”, do Geoportal do 
Exército Brasileiro: <www.geoportal.eb.mil.br/index.php/projetos?id=147>.  
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Mapa 5 – Potencialidades Naturais (Síntese Parcial) 
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Mapa 6 - Avaliação da Limitação Natural 
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Mapa 7 – Referência Geral 
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Com exceção do Mapa 7 – Referência Geral, as representações 

cartográficas anteriores expressam um período histórico em que a estruturação 

produtiva e organização espacial da Amazônia foi objeto de planificação estatal 

desde o discurso varguista de integração da Amazônia na década de 1940, e 

alcançando a década de 2010, quando do III PPA (2000-2003), o Programa 

Avança Brasil. Ainda é incipiente o desenvolvimento social, tecnológico e 

econômico da região. 

Também, é necessário considerarmos que a ausência de tais informações 

em áreas de pouco interesse econômico expressa a precária presença do 

Estado na região, o que é perceptível pela precária manutenção da rodovia 

BR156 e pela ausência de professores e médicos nas escolas e postos de 

saúde, tanto nas comunidades estudadas como na capital do estado, Macapá. 

Quando do início das ações de planejamento do governo federal para a 

Amazônia, a partir da década de 1940, o atual estado do Amapá desvinculou-se 

do estado do Pará, a partir do que se criou, em 1943, o Território Federal do 

Amapá, no contexto de criação dos territórios federais do Guaporé, atual estado 

de Rondônia; Rio Branco, atual estado de Roraima e Fernando de Noronha; além 

da proposta de criação dos territórios federais de Oiapoque (Amapá); Marajó, 

Tapajós e Xingu (Pará), Rio Negro e Alto Solimões (Amazonas), Juruá (Acre), 

Araguaia (Tocantins) e Ponta Porã e Iguaçu (SC).  

Segundo Porto (2007:50), o território federal é uma “entidade constitutiva 

do Estado Federal, administrado diretamente pela União, que a regulamentava, 

fixando a sua administração nas atribuições de seu pressuposto”, os quais 

remetiam ao maior poder de decisão do governo federal sobre a gestão do 

desenvolvimento econômico, político e social de áreas fronteiriças da 

Amazônia”, a partir do que Porto (2007) considera que houve a organização 

espacial do atual estado do Amapá por meio da criação de municípios, unidades 

de conservação e terras indígenas. 

No que se refere a estruturação produtiva desse território federal, 

incentivos fiscais da SUDAM subsidiaram a exploração de ouro nos municípios 

de Calçoene e Oiapoque, bem como a exploração de extensas jazidas de 

manganês no município de Serra do Navio, pela Indústria de Comércio e 

Minérios S.A. (ICOMI), entre os anos de 1975 e 1987, tendo sido construída a 
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Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes a fim de se produzir energia elétrica 

subsidiada para viabilizar a produção mineral da empresa. 

Segundo o autor 

Quanto ao Amapá, há registros de movimentos políticos para a 
criação do Território Federal desde a década de 1920, como 
reflexo do diploma legal que visou a organizações da região 
acreana (Decreto n. 4.058 de 15 de janeiro de 1920), que 
vinculem a sua criação à exploração do manganês e na 
considerável produção de borracha e de castanha do Pará do 
Vale do Rio Jari, cujo personagem de maior destaque é o 
Coronel José Júlio de Andrade (PORTO, 2007:47). 

 

José Júlio de Andrade era arrendatário das terras do sul do Amapá 

durante a primeira metade do século XIX, nas quais implementou a exploração 

do látex e da castanha do Pará na região, valendo-se de sua força política e da 

coerção física para que tais atividades produtivas fossem realizadas por 

trabalhadores camponeses migrantes, submetidos às relações de trabalho 

baseadas no aviamento.   

O ponto de partida das ordens do aviamento praticado no Cajari era 

Belém, capital do estado do Pará, onde José Júlio residia e exercia as relações 

políticas que sustentavam seu poder pessoal, de modo que Belém consolidou-

se não apenas como centro de decisão do aviamento mas também como 

principal centro de escoamento da borracha e da castanha oriunda dos seringais 

e castanhais explorados na região: recebia a produção transportada em grandes 

barcos que navegavam pelos rios e igarapés da região, para que desde lá 

fossem abastecidos os centros consumidores. 

Mesmo após o declínio do aviamento, parte expressiva da produção do 

Cajari continuou sendo transportada para Belém, de onde era comercializada 

para os grandes centros de consumo no país, além de exportada. 

Apesar dos pouquíssimos registros cartográficos e ausência de 

documentos que corroborem a dinâmica de ocupação da região a partir do 

século XIX, por meio da exploração do látex da seringa e da castanha, os 

registros orais de membros daquelas comunidades afirmam que os seringais e 

castanhais existentes têm sido explorados pelas populações migrantes 

camponesas fixadas na região a partir do século XIX, o que remete à chegada 

dos pais, tios e avós dos sujeitos entrevistados, bem como ao período em que 

aquelas terras estiveram arrendadas para o José Júlio de Andrade.  
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Assim, não conseguimos reconstruir o período em que a Capitania do 

Cabo Norte foi vinculada à Capitania do Grão Pará, no final do século XVII, nem 

podemos precisar a chegada das primeiras famílias camponesas que migraram 

desde a região Nordeste e exploraram castanha e seringa por meio das relações 

de trabalho baseadas no aviamento, quando do provável início do extrativismo 

comercial da seringa e castanha. 

Dentre as principais ações de planificação estatal voltada para a 

Amazônia, a criação do Banco de Crédito da Borracha em 1942 e sua 

transformação em Banco de Crédito da Amazônia, em 1950, e a criação da 

Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia (SPVEA), em 1953, 

tiveram como objetivo reorganizar as consequências negativas do fim do Acordo 

de Washington e da compra do látex extraído nos seringais brasileiros, inclusive 

amapaenses, para a produção de borracha sintética norte-americana, que 

passara a ser produzida com o látex explorado nos seringais asiáticos (PORTO, 

2007); com essas medidas, os bancos passaram a orientar o financiamento de 

outras atividades produtivas, como a agropecuária.  

Dentre as ações da SPVEA, o plano quinquenal de 1955 focava no 

planejamento econômico por meio do incentivo à construção de infraestruturas 

na região, naquele período histórico em que se iniciou a implantação dos 

grandes projetos da Amazônia, sobretudo projetos mineradores, que 

demandavam a construção de usinas hidrelétricas, portos e rodovias para 

viabilizar o funcionamento e o escoamento de sua produção. 

Dentre as grandes obras de infraestrutura, destacam-se a rodovia Belém-

Brasília e usinas hidrelétricas em Belém e Manaus e, no que se refere às grandes 

obras de infraestrutura construídas no Território Federal do Amapá, foi 

construída a Usina Hidrelétrica do Paredão, criou-se a Companhia de 

Eletricidade do Amapá (CEA) e concederam-se incentivos fiscais à ICOMI, a fim 

de que, a partir dos investimentos recebidos, o estado fosse capaz de gerar 

recursos financeiros necessários ao seu desenvolvimento econômico, urbano e 

social (PORTO, 2007). 

Com a transformação da SPVEA em Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em 1966, manteve-se a concessão de 

incentivos fiscais a partir de recursos financeiros do Banco Nacional do 

Desenvolvimento (BNDES), e a captação de capital estrangeiro para o fomento 
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à agropecuária e à construção de vias para o escoamento da produção, tendo 

sido construídas as rodovias BR156 entre Macapá e Vitória do Jari, e a 

Perimetral Norte entre Macapá e Oiapoque (PORTO, 2007). 

Também foi criada a Superintendência da Zona Franca de Manaus e 

Áreas de Livre Comércio (SUFRAMA), no ano de 1957 (apesar de a Zona Franca 

ter sido implementada somente em 1967), com o objetivo de promover a 

substituição de importações e adequar a produção dessas áreas à política 

industrial e de comércio exterior.  

Outras ações de planejamento foram desenvolvidas na Amazônia pelo 

governo federal com vistas à construção de infraestrutura e exploração dos 

recursos naturais, dentre os quais o Programa de Desenvolvimento para a 

Amazônia (PDA), em 1960; o Plano de Integração Nacional (PIN), em 1970; os 

Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND); o Zoneamento Ecológico 

Econômico (ZEE), em 1990; os Planos Plurianuais (PPA), de 1991 a 2015; o 

Plano Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT), entre 2004 e 2007; e o Plano 

Amazônia Sustentável (PAS) de 2008. 

Dentre esses, o mapeamento da região, ainda incompleto, foi realizado, 

por meio do PDA, o projeto Radar da Amazônia (RADAM), financiado pelo PIN 

e pelos PNDs, sobretudo o I Plano Nacional (1972-1974). 

Por meio do PDA, o Estado, por um lado, planejou o desenvolvimento 

regional e, por outro lado, disseminou uma interpretação daquela região como 

não desenvolvida, desordenada e carente da integração à dinâmica econômica, 

política e social nacional, desconsiderando sua dinâmica própria de 

desenvolvimento e ordenamento territorial, econômico e social.  

Encontramos nos PDAs a intransigente vontade de ordenar o 
mundo amazônico, formatando-o num sumário esquemático 
que, com maior ou menor intensidade, tricotomiza-o em recursos 
naturais, aspectos humanos e aspectos econômicos (NAHUM, 
2012:05). 

 
Por meio desses programas, forjou-se um discurso desenvolvimentista 

concretizado na construção de usinas hidrelétricas para geração de energia 

elétrica destinada ao funcionamento de projetos mineradores e agropecuários, 

integrados fisicamente por meio de projetos rodoviários e executados por uma 

população migrante por meio da qual se buscou ocupar a região alegadamente 

vazia (NAHUM, 2012). 
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Por conta da chegada de diferentes grupos populacionais e pelas novas 

formas e usos que estes deram ao território, disputas territoriais passaram a 

ocorrer entre dois sujeitos: a população indígena e cabocla, que historicamente 

estabelecera relações de territorialidade consonante à racionalidade tradicional; 

e os migrantes – colonos, posseiros, fazendeiros, mineradores, peões de 

construção civil entre outros –, trazidos pelas correntes migratórias planejadas 

pelo governo com o objetivo de se apropriar do território em questão e extrair 

dele recursos naturais até então considerados patrimônios de uso comum. 

O que revela uma espécie de esquizofrenia do desenvolvimento 
e do território, posto que na forma como chegam 
empreendimentos minerais, energéticos e agropecuários 
constituem verdadeiros eventos que desorganizam o lugar, 
remexendo-o, desequilibrando-o, em suma des-envolvendo-o. 
Isso porque se trata de um desenvolvimento construído para 
beneficiar quem não está no lugar onde tais empreendimentos 
aportam. Portanto, permitindo que a dinâmica territorial local 
seja esquizofrênica, isto é, no lugar realizam-se ações e 
constroem-se processos produtivos que atentam contra a 
condição de existência do lugar (NAHUM, 2012:018). 

 

Dentre tais ações de planejamento, o PIN foi o principal programa de 

planejamento da Amazônia para a década de 1970, criado por meio do Decreto-

lei n.1106, de 16 de julho de 1970, durante o governo militar do presidente Emílio 

Garrastazu Médici. 

A partir do PIN, criou-se o Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), 

que também contribuiu para o mapeamento aéreo da região com o objetivo de 

gerar dados por satélite, processá-los e disponibilizá-los às instituições públicas 

de planejamento, como o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 

a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e o Exército 

nacional, que normatizam a exploração de recursos naturais, identificam 

movimentos narcotraficantes e garimpeiros nas fronteiras e a atuação de 

organizações não governamentais (PORTO, 2007). 

Também a partir do PIN, criou-se o Programa de Pólos Agropecuários e 

Agrominerais da Amazônia (Polamazônia; 1974-1980), por meio do qual foram 

criados polos de desenvolvimento baseados na exploração mineral e na criação 

de gado com potencial beneficiamento industrial, mantendo-se incentivos fiscais 
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empregados na formação de grandes latifúndios, porém, dessa vez acessados 

por empresas multinacionais (KOHLHEPP, 2012), o que possibilitou, no Amapá, 

a criação da Colônia Agrícola do Matapi (PORTO, 2007). 

Ainda, foi planejada pelo PIN a construção das rodovias Transamazônica 

e Cuiabá-Santarém, interligando as regiões Nordeste e Centro-Oeste à região 

Norte e permitindo a migração de trabalhadores daquelas regiões para esta, 

além do planejamento da colonização de faixas de terras de até 100 quilômetros 

a partir de cada margem da rodovia, para fins de reforma agrária, e um plano de 

irrigação para a região Nordeste (Decreto-Lei nº 1.106, de 16 de junho de 1970). 

Foi nesse contexto que também se iniciou a construção das primeiras 

rodovias do território amapaense: a BR210, conhecida como Perimetral Norte, 

cujo projeto original previa a interligação dos estados do Amazonas, Roraima, 

Pará e Amapá e cuja implementação no território amapaense foi iniciada em 

1973, embora sua pavimentação ainda não tenha sido concluída; e a segunda 

rodovia construída no Amapá, a BR156, que interliga a capital à porção sul do 

território amapaense, porém sob vigência do II PND (1975-1979), aprovado pela 

Lei n. 6.151, de 4 de dezembro de 1974. 

Em linhas gerais, a construção de rodovias contribuiu para o avanço da 

fronteira agrícola, da apropriação privada de novas terras, da grilagem e da 

implementação de projetos de exploração intensiva dos recursos naturais, como 

projetos de exploração mineral, madeireira e agropecuários, que transformaram 

a paisagem e a dinâmica social. 

Neste sentido, a construção da BR156 contribuiu para a implantação do 

Complexo Industrial do Jari (1975-1987) na porção sul do então território 

federal, que explorou caulim, bauxita, cassiterita e tantálio, no município de 

Vitória do Jari, por meio da empresa Caulim da Amazônia S.A. (CADAM S.A.), 

que transportava o minério por 70 km em ferrovia própria da Jari até uma usina 

calcinadora e uma planta industrial de produção de celulose, ambas flutuantes, 

construídas no Japão e desde lá rebocada até a vila de Munguba, no município 

paraense de Almeirim, limítrofe ao território amapaense; a produção era 

exportada para Alemanha, Estados Unidos, Holanda e Japão (PORTO, 2007). 

Ainda, o Complexo Industrial do Jari explorou castanha nos municípios 

Mazagão, Laranjal do Jari, Vitória do Jari e construiu duas companies towns: 

Monte Dourado e Munguba, em Almeirim, que receberam gerentes, diretores e 
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parte dos trabalhadores da planta de celulose e das três silvivilas onde se 

explorou madeira: Planalto, São Miguel e Bananal (Almeirim/PA). A empresa 

também dedicou-se à rizicultura (em São Raimundo e Almeirim/PA) e à pecuária 

bubalina (em Almeirim/PA e Laranjal/AP) para abastecer seus restaurantes 

(PORTO, 2007; LINS, PINTO). 

Já em 1988, políticos do Amapá e de Roraima reivindicaram a 

estadualização dos respectivos territórios federais por meio da crítica da 

dependência em relação ao centro decisório afastado e a necessidade de 

transferência de poder para a conquista da autonomia sobre a gestão de 

recursos financeiros oriundos do governo federal e funções dos governos 

estadual e municipais, o que ocorreu por meio da Constituição de 1988, após a 

estadualização do território de Rondônia. 

No mesmo ano, foi criado o Programa de Desenvolvimento Sustentável 

do Amapá (PDSA), durante o mandato do governo estadual exercido por João 

Alberto Rodrigues Capiberibe, por meio do qual se produziu o discurso local da 

valorização das características estaduais, ambientais e sociais baseadas no 

desenvolvimento sustentável e consequente geração de emprego, promoção da 

qualidade de vida, equidade social e cidadania, alcançando-se a 

sustentabilidade econômica, social e ambiental, da “parceria com iniciativa 

privada para apoiar cooperativas e associações, e da municipalização das ações 

governamentais de educação, saúde e obras públicas” (PORTO, 2003:143). 

Logo após, no ano de 1990, o governo federal implementou o ZEE como 

instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) identificando-se 

zonas de produção, zonas com limitações de uso, zonas que podem ser 

utilizadas com técnicas adequadas e unidades de conservação (PORTO, 2007). 

O PDSA incentivou a criação de áreas protegidas, como as unidades de 

conservação, dentre as quais se destacam, nesta pesquisa, as reservas 

extrativistas como categoria de unidades de conservação de uso sustentável, 

criadas com o objetivo de se impedir a crescente expansão da pecuária sobre 

territórios tradicionais, de regularizar os Planos de Utilização das reservas e 

estabelecer Contratos de Concessão de Uso entre as associações de moradores 

e o ICMBio (PORTO, 2007). 
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Por meio de tais contratos são acordadas formas de uso sustentável do 

território tradicional incorporado à unidade de conservação de uso direto, sejam 

Reservas Extrativistas (RESEX), Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

(RDS), Reserva de Fauna (REFAU), Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (RPPN), Áreas de Proteção Ambiental (APA), Áreas de Relevante 

Interesse Ecológico (ARIE) ou Florestas Nacionais (FLONA), sendo que, por 

meio da assinatura desse contrato, as populações que ocupam os referidos 

territórios obtêm a permissão do governo federal para ocupar as terras 

ambientalmente protegidas. 

Assim, os territórios tradicionais foram definidos juridicamente como 

unidades de conservação de uso sustentável, sendo que a permissão para 

ocupá-los expressa a tutela desses territórios em relação à gestão do Estado, 

responsável por impedir que usos não previstos no Plano de Utilização sejam 

praticados nesses territórios. 

Desse modo, o movimento seringueiro conquistou a parceria do Estado 

em relação à proteção legal das terras historicamente ocupadas por populações 

identificadas como tradicionais e que reproduzem um modo de vida associado à 

intensa relação com a natureza, garantindo a proibição do desmatamento de 

suas posses por fazendeiros, projetos agropecuários e mineradoras. 

Tal parceria também incorpora objetivos de desenvolvimento da 

população local por meio da manutenção de seu modo de vida, incentivo à 

produção agroextrativista por meio da melhoria dos ramais de acesso às 

estradas, transporte para escoamento da produção, assistência técnica para a 

melhoria dos sistemas produtivos, comercialização e acesso aos programas 

sociais do governo federal, como bolsas e financiamentos. 

Outro instrumento de planejamento da política desenvolvimentista são os 

Planos Plurianuais (PPA), adotados entre os anos de 1991 e 2015 como 

instrumentos de planejamento do governo federal para o desenvolvimento do 

país, implementados por meio da Constituição de 1988, a partir do que se 

sucederam os seguintes planos: 

 I PPA, elaborado para o quadriênio 1991-1995; 

 II PPA, elaborado para o quadriênio 1996-1999 e conhecido como 

Plano Brasil em Ação; 
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 III PPA, elaborado para o quadriênio 2000-2003 e conhecido como 

Plano Avança Brasil; 

 IV PPA, elaborado para o quadriênio 2004-2007; 

 V PPA, elaborado para o quadriênio 2008-2011 e conhecido como 

Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e 

 VI PPA, elaborado para o quadriênio 2012-2015 e conhecido como 

II Plano de Aceleração do Crescimento (PAC-2). 

 

Segundo Fearnside (2012), no tocante à Amazônia, os seis PNDs 

planejados para os anos 1972 à 1975; 1975 à 1979; 1980 à 1985; 1986 à 1989; 

1992 à 1995 e 1994 à 1997, respectivamente, são orientados para a construção 

de hidrovias e usinas hidrelétricas, listadas a seguir, bem como a pavimentação 

de rodovias, que aparentemente trazem novas formas de uso e ocupação do 

território de forma planejada e organizada, porém sem confiáveis Estudos de 

Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de Impactos sobre o Meio Ambiente (RIMA) 

ou preocupações com as populações afetadas. 

 hidrovia do Rio Madeira, associada às Usinagens de Sistemas 

Hidráulicos (USH) de Jirau e Santo Antônio, que terão sua vazão 

prejudicada pela hidrovia;  

 hidrovia Araguaia-Tocantins, com previsão de inundação de terras 

indígenas e construção da eclusa Luís Magalhães (Lajeado) 

 hidrovia Teles Pires-Tapajós, cuja construção foi judicialmente 

suspensa diante da previsão de inundação de parte da Terra 

Indígena Mundurucu, e depois reapresentada com o nome 

Juruena-Tapajós no PAC-2 (VI PPA, 2012-2015); 

 hidrelétrica de Altamira, inicialmente conhecida como Babaquara e 

rebatizada após uma mulher indígena ter ameaçado decepar, com 

um facão, o então diretor da estatal ELETRONORTE (Centrais 

Elétricas do Norte do Brasil); a hidrelétrica seria construída, 

juntamente com outras seis represas, para regularizar o fluxo do rio 

Xingu após a construção da USH Belo Monte, inicialmente 

conhecida como Karaaraô; 



129 

 

 hidrelétrica de Serra Quebrada, no rio Tocantins, planejada no III 

PPA, com inundação de áreas de florestas, duas terras indígenas 

e deslocamento de, aproximadamente, 15 mil pessoas.  

 

Um exemplo da orientação dos PPAs para a construção de rodovias, 

hidrovias e usinas hidrelétricas é o III PPA, que planejava estratégias do governo 

federal para os anos 2000-2003, também conhecido como Avança Brasil, que 

previu a pavimentação de “7.500 km [de] rodovias [que] aumentaria[m] a 

acessibilidade de áreas remotas da Amazônia para fazendeiros, madeireiros e 

outros”, incluindo a pavimentação da rodovia Cuiabá-Santarém, a BR163, em 

favorecimento do transporte da soja cultivada no estado do Mato Grosso para o 

porto de Santarém. 

Em relação à BR163, bem se tem observado, a respeito das atividades 

que sucedem à construção de rodovias que transpõem trechos da floresta: “ao 

longo de 15 anos em que a rodovia vem sendo planejada, houve uma migração 

de serrarias para a área”, que se tornou “um dos principais focos de 

desmatamento na Amazônia” (FEARNSIDE, 2012:90). 

Ao fazer a crítica da construção de obras que atendem ao lobby de grupos 

interessados no desenvolvimento de determinados projetos e que pouco 

beneficiam a população local, Fearnside (2012) ainda considera que tais projetos 

desperdiçam a oportunidade do aproveitamento e comercialização de serviços 

ambientais, como manutenção da biodiversidade, ciclagem de água e oxigênio, 

fixação de carbono e controle da emissão de gases do efeito estufa. 

Por exemplo, a rodovia BR163, que será pavimentada para o 
benefício de exportadores de soja em Mato Grosso, contrasta 
com a rodovia BR230 (Transamazônica), no trecho de Marabá 
para Itaituba, que serve como área já ocupada por pequenos 
agricultores (FEARNSIDE, 2012:93).  

 

Ainda segundo o autor 

Se decisões sobre projetos hidrelétricos estivessem baseadas 
em benefícios sociais no Brasil, seria improvável que a decisão 
fosse de fornecer energia para produção de alumínio no Brasil. 
A noção de que projetos como rodovias e hidrovias melhorarão 
a situação dos amazônidas pobres é pouco realista. Esses 
projetos são elaborados, principalmente, para transportar 
mercadorias como a soja. São de interesses de empresas 
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agroindustriais intensivas de capital, e geram muito poucos 
empregos (FEARNSIDE, 2012:93). 

 

A lista de obras infraestruturais planejadas pelos PPAs e elevadas à 

“condição de prioridades nacionais antes de serem identificados os impactos 

potenciais” (FEARNSIDE, 2012:94), sejam de ordem ambiental ou social, além 

de não privilegiar o desenvolvimento social local, não aproveitar os serviços 

ambientais e não contribuir para a superação das práticas ilegais do garimpo, 

grilagem de terras, caça, pesca, extrativismo, biopirataria, tráfico de drogas, 

órgãos, mulheres e crianças, mantém o uso extensivo da terra e o desmatamento 

florestal.  

Nas próprias áreas de floresta, a pecuária bovina é o principal 
uso de terra e rapidamente domina a paisagem em áreas que 
foram abertas ao transporte. A pecuária beneficia uma elite rica 
e fornece uma quantidade mínima de empregos. No caso da 
exploração da madeira, o emprego gerado será provavelmente 
temporário, porque a maior parte de exploração madeireira na 
Amazônia é insustentável (FEARNSIDE, 2012:94). 

 

Diante do exposto, o autor propõe o estímulo à participação social nas 

audiências públicas referentes aos projetos contemplados pelos PPAs, bem 

como à eficiência jurídica para a suspensão de projetos ambiental e socialmente 

negligentes, além da criação de um fundo financeiro pela empresa ou grupo 

proponente do projeto, por meio do qual o Estado contrate os devidos estudos 

de EIA e RIMA, sem que o proponente oriente a supressão de impactos 

apontados no relatório que contratou.  

Em relação ao Amapá, não houve construção de obras de infraestrutura 

por meio dos PPAs entre os anos de 1991 e 2015, sendo que, em 1992, o 

governo federal criou a Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (ALCMS) 

sob o modelo de zona franca gerida pela SUFRAMA (1957), por meio da qual se 

inaugurou uma rede comercial com grandes lojas de artigos importados 

adquiridos com isenção fiscal a fim de se dinamizar a economia estadual 

(PORTO, 2007). 

Já a Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT) foi criada no 

bojo do IV PPA 2004-2007, num contexto de globalização e subordinação dos 

territórios à da economia mundial (MELO, 2010), com o objetivo de se elaborar 

um “inventário razoavelmente preciso dos vetores [econômicos] mais ativos e 
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seu efetivo poder de configurar o território nacional, as redes de fluxos (...), 

redefinição das regiões e das novas territorialidades” (RUCKERT, 2005:20), 

gerindo-se as principais tendências de transformações territoriais. 

Por meio da perspectiva da macrovisão do território nacional e do 

subcontinente sul-americano, o conceito “zonas de tensão” foi flexibilizado diante 

da adoção do conceito “zonas de contato”, retomando-se antigos objetivos 

relativos ao estabelecimento de parcerias com os países da “zona de fronteira” 

(RÜCKERT, 2005:17).  

Esta renovação metodológica não reflete o fim da “época das fronteiras 

fechadas” e da preocupação com a segurança nacional, mas a construção de 

uma política territorial orientada para o desenvolvimento das “zonas de 

fronteiras” a partir da “cooperação, contato e cooperação produtiva” (RÜCKERT, 

2005:18).  

Nesse sentido, a PNOT sugeriu a construção de infraestruturas que 

favoreçam a integração subcontinental, como  

 a Ponte Binacional Franco-Brasileira, que liga o município de 

Oiapoque, no Brasil, e São Jorge do Oiapoque, na Guiana 

Francesa, território da França;  

 a BR174 (conhecida como Manaus-Boa Vista) que leva até-

Caracas, na Venezuela;  

 a Ponte Binacional entre a cidade brasileira de Assis, no Acre, e a 

cidade de Iñapari, no Peru;  

 o Gasoduto Venezuela-Brasil-Argentina, batizado em português 

como “Grande Gasoduto do Sul” e  

 o Corredor Bioceânico, que ligará portos no Atlântico e no Pacífico.  

Outro aspecto da PNOT é a redução das desigualdades regionais, 

ressaltada pela vinculação do ordenamento territorial ao planejamento regional, 

além de políticas macroeconômicas e de desenvolvimento urbano e regional que 

buscam a expansão do ecúmeno nacional e a conquista da cidadania fronteiriça. 

No entanto, a PNOT sugeriu que o desenvolvimento das fronteiras do Arco 

Norte ocorresse por meio da expansão do extrativismo mineral e agronegócio, 

sobretudo para a produção de biocombustíveis, o que contradiz o discurso do 

desenvolvimento sustentável. 
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Em relação ao desenvolvimento proposto para as áreas rurais, Ruckert 

(2005) critica a manutenção da produção de itens de exportação como modelo 

desenvolvimentista para os territórios rurais, que desconsidera a tendência de 

crescimento de atividades não agrícolas, bem como a necessária agregação de 

valor técnico aos produtos exportados.  

Diante desse quadro, a PNOT deveria, isto sim, é considerar 
para as regiões rurais as contribuições dos especialistas em 
desenvolvimento rural que apontam o crescimento das 
atividades não agrícolas. Assim, o correto diagnóstico das 
potencialidades das regiões rurais brasileiras abarcaria as 
múltiplas possibilidades de uso educacional, turístico e científico 
(biodiversidade) de suas riquezas.  
(...) 
Diante disto, parece evidente que o desenvolvimento regional 
em patamares mais sólidos somente será alcançado se 
vinculado a um projeto de desenvolvimento econômico integrado 
e com especial destaque para o fator técnica, de modo que as 
regiões rurais se tornem gradativamente menos dependentes 
das exportações de produtos agropecuários semielaborados (a 
exportação de grãos e matérias-primas seria apenas uma das 
múltiplas atividades dos territórios rurais) (RUCKERT, 2005:20). 

 

O desenvolvimento técnico de itens produzidos nos territórios rurais 

dialoga com a sugestão da distribuição de universidades e polos científico-

tecnológicos, como o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) em Manaus, 

como estratégia de redução da diferenciação inter-regional.  

Já o Plano Amazônia Sustentável (PAS), foi criado em 2008 pelo 

Ministério do Meio Ambiente como pretenso novo modelo de desenvolvimento 

econômico para a Amazônia, desenvolvimento sustentável e valorização da 

diversidade sociocultural e direito dos povos tradicionais, saneamento básico, 

destino de resíduos sólidos, ecoturismo, saúde, educação, inclusão social e 

segurança pública; participação dos estados na elaboração do plano e gestão 

compartilhada das políticas públicas (BRASIL, 2008).  

No entanto, com a retomada dos Eixos Nacionais de Integração e 

Desenvolvimento (ENID), o PAS deixou de ser a referência central para o 

ordenamento territorial da região, bem como o discurso ambiental e socialmente 

sustentável, tendo o mesmo ocorrido com o Macro Zoneamento Ecológico 

Econômico da Amazônia Legal (MacroZEE) (MADEIRA, 2012). 

Os ENIDs consistem na definição de áreas prioritárias – arcos Madeira-

Amazonas, Araguaia-Tocantins e Arco Norte – para a implementação de 
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infraestrutura energética que viabilize a exploração de minérios e construção de 

infraestrutura viária que facilite a exportação desses minérios, assim como o 

transporte eficiente da produção pecuária, de soja, milho e madeira. A retomada 

dos ENIDs se deu pelos II e III PPA – o Brasil em Ação (1996-1999) e o Avança 

Brasil (2000-2003) (MADEIRA, 2012) – parcialmente implementados em função 

das crises fiscais financeiras nacionais da década de 1990, resultantes de 

políticas econômicas neoliberais conhecidas como “desenvolvimento pela 

aceitação” (LESSA; COUTO; FARIA, 2012:92). 

No entanto, a ressurgência dos ENIDs pelos II e III PPAs representa, 

igualmente, a retomada do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), que 

planejou o desenvolvimento territorial entre os anos 1975 e 1979, baseando-se 

na teoria dos pólos de crescimento e produção de gêneros agropecuários para 

os mercados interno e externo (MADEIRA, 2012), sendo que a Colônia Agrícola 

do Matapi fora criada, no Território Federal do Amapá, no bojo do II PND, por 

meio do Programa de Polos Agropecuários e Agrominerias da Amazônia 

(Polamazônia) (PORTO, 2007). 

Ainda por meio da retomada das ações planejadas no II PND, “indicou-se 

o aproveitamento das vantagens comparativas da Amazônia” (MADEIRA, 

2014:23): posição geográfica estratégica, uma vez que mais próxima dos 

mercados consumidores do hemisfério norte, extensão territorial abundante e 

disponibilidade de recursos naturais diversos. 

Porém, após a Conferência Rio-92, o interesse dos financiadores sobre 

projetos ambientalmente sustentáveis, pelo menos em sua aparência, favoreceu 

a institucionalização do conceito “desenvolvimento sustentável” nas políticas de 

planejamento, bem como para a reelaboração daqueles antigos projetos, de 

modo que novos argumentos ambientalmente corretos foram incorporados ao 

marketing de divulgação destes, sem, no entanto, incorporá-los em sua 

essência, já que o interesse que orienta a implementação das obras de 

infraestrutura é o escoamento da produção agropecuária por portos, hidrovias e 

ferrovias, a partir dos quais se abastecerão os centros nacionais ou o mercado 

exterior.  

No que se refere ao MacroZEE, este foi criado em 2010 a fim de 

complementar as ações do PAS e contribuir para a espacialização do 

ordenamento territorial, na medida em que define territórios para consolidação, 
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com base nos ENIDs, a partir do que os municípios paraenses Marabá, Canãa 

dos Carajás, Parauapebas alcançaram taxa de crescimento econômico acima 

da média nacional, ao passo que permaneceram “miseráveis” no que se refere 

aos serviços públicos, educação, saúde e distribuição de renda (MADEIRA, 

2014:25).  

A partir da década de 1980, as ações do governo estadual para o 

ordenamento do território sul do Amapá têm sido estrategicamente baseadas no 

uso sustentável dos recursos naturais, integrando as políticas públicas de 

criação das áreas protegidas que atualmente integram o Corredor de 

Biodiversidade do Amapá (GONÇALVES, 1998; CONSERVATION 

INTERNATIONAL DO BRASIL, 2007) e representado na figura a seguir; as áreas 

que o compõe são elencadas no Quadro 1 subsequente. 

 

Figura 6 - Croqui do Corredor de Biodiversidade do Amapá 

 

Fonte: Corredores da Biodiversidade e o perigo das queimadas. Disponível em: 
<https://sites.google.com/site/parquesecorredores/_/rsrc/1308677992203/corredores-
biologicos/corredores-biologicos-e-queimadas/corredor%20amap%C3%A1.png? 
height=331&width=400>. Acesso em 24 maio 2017. 
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 Ainda, integram o corredor outras categorias de áreas protegidas, 

indicadas na sequência: 

 

Quadro 1 - Áreas protegidas que não integram o Corredor de Biodiversidade 

do Amapá 

Unidades de Conservação  Domínio 

Área de Proteção Ambiental da Fazendinha Estadual 

Área de Proteção Ambiental Estadual do Rio Curiaú Estadual 

Reserva Biológica Estadual do Parazinho Estadual 

Parque Municipal do Cancão Municipal 

RPPN18 Retiro Paraíso Particular 

RPPN REVECOM Particular 

RPPN Seringal Triunfo Particular 

RPPN Retiro Boa Esperança Particular 

RPPN Ekinox Particular 

Organizado por Kátia Rangel, em 24 maio 2017. 

 

As áreas protegidas mencionadas no Quadro 1, ainda que assim 

compreendidas, não integram o corredor da Biodiversidade do Amapá uma vez 

que o domínio e a gestão dessas terras são particulares, e não públicos.  

Ainda, os assentamentos Maracá I, II e III, criados em 1988 no município 

de Mazagão, a partir de 1997 unificados no Assentamento Agroextrativista 

Maracá, integram as áreas extrativistas protegidas do território sul do estado, 

gerida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), ao 

passo que as terras indígenas (TIs) são geridas pela Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI) e as unidades de conservação, pelo Instituto Chico Mendes para a 

Biodiversidade (ICMBio).  

Ainda no território sul do Amapá, ressaltamos também a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru (RDSI), criada no ano de 1995, 

abrangendo parte dos municípios de Laranjal do Jari, Mazagão e Pedra Branca 

do Amapari, com o objetivo de promover a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade (Lei Estadual n. 392, de 11 de dezembro de 1997). 

                                                 
18 RPPN: Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
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Além desses objetivos, a criação da RDSI foi estratégica para o 

fortalecimento da Cooperativa Mista de dos Produtores e Extrativistas do Rio 

Iratapuru (COMARU), formada pelas comunidades extrativistas Iratapuru, 

Cachoeira de Santo Antônio, Retiro, São Militão, São José e Padaria, que 

beneficiam castanha do Pará para o fornecimento de merenda escolar, além do 

comércio de óleo de copaíba e breu branco para a indústria de cosméticos 

(GONÇALVES, 1998). 

Conforme representado anteriormente no Mapa 6 – Avaliação da 

Limitação Natural, os biomas localizados no território sul do Amapá são 

considerados altamente vulneráveis, de modo que a criação de unidades de 

conservação naquela região teve como objetivo a conservação de suas 

características físicas, a manutenção da floresta diante da tendência de sua 

conversão em áreas de pastagens e agricultura intensiva e o ordenamento do 

uso sustentável dos recursos naturais pelo governo estadual, visando o 

desenvolvimento regional e o desenvolvimento social.  

A criação do Corredor da Biodiversidade do Amapá dialoga com o 

Macrodiagnóstico do Estado do Amapá, concluído em 2007 e semelhante ao 

Zoneamento Ecológico Econômico do estado, uma vez que se seguiu as 

metodologias propostas pelo ZEE, elaborou-se um diagnóstico de referência das 

condições socioambiental do estado (IEPA, 2008). Por meio da elaboração 

desse Macrodiagnóstico, realizou-se um expressivo esforço de mapeamento do 

meio físico e socieconômico do estado, a partir do que se seguiu a elaboração 

de cartas síntese e a produção de relatórios interdisciplinares, sem, no entanto, 

sugerir diretrizes para o ordenamento territorial, uso sustentável dos recursos 

naturais e desenvolvimento social. 

No que se refere aos municípios do território sul do Amapá, o 

Macrodiagnóstico apontou que entre os anos de 1985 e 1994 houve uma 

redução do extrativismo vegetal de açaí, castanha do Pará, carvão, látex, 

madeira e palmito, medido em metros cúbicos (IEPA, 2008).  

Especificamente em relação ao comportamento do extrativismo da 

castanha, houve um crescimento anual de 8,02% entre 1980 e 1985, em 

contraste com um decrescimento anual de 2,96% entre 1985 e 1994. 

Observando-se o período entre os anos 1980 e 1994, no município de Mazagão, 

apontou-se a redução de 87,96% do extrativismo da castanha e redução do 
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crescimento médio dos principais produtos do extrativismo vegetal da ordem de 

44,86%, em função do desmembramento de parte do território desse município 

quando da criação do município de Laranjal do Jari. Este município, por sua vez, 

teve uma pequena redução no extrativismo da castanha, de 6,33%, bem como 

a redução de 4,77% do crescimento médio dos principais produtos do 

extrativismo vegetal. 

Considera-se que o comportamento negativo do extrativismo daqueles 

principais itens decorra da implementação de políticas ambientais restritivas e 

normatizadoras, maior envolvimento dos chefes de família no processo de 

gestão das áreas de maior ocorrência da castanha (IEPA, 2008), além da 

obtenção de melhores resultados econômicos por meio do beneficiamento da 

produção familiar, demonstrando a evolução da cadeia produtiva dos itens do 

extrativismo, inclusive da castanha. 

Também apontou-se o decrescimento da atividade agrícola, que reúne 

agricultura, pecuária e extrativismo: no município de Mazagão foi da ordem de -

1,25% para a agricultura e -1,98% para a pecuária, perfazendo a Taxa Média de 

Desempenho da Agricultura (TMDA) da ordem de 16,03%. O município de 

Laranjal do Jari, por sua vez, apontou um pequeno crescimento da ordem de 

2,96% para a agricultura e 15,74% para a pecuária, perfazendo a Taxa Média de 

Desempenho da Agricultura (TMDA) da ordem de 2,67%. o município de Vitória 

do Jari não foi avaliado (IEPA, 2008:61). 

Para a atividade industrial, no bojo da qual também se compreendeu a 

atividade comercial e o funcionalismo público, analisou-se apenas o índice de 

consumo de energia elétrica por tais atividades, o que apontou, para o município 

de Mazagão, um decrescimento da ordem de -15,28% para o comércio; -32,61% 

para a indústria e um aumento de 1,60% para o funcionalismo público, 

perfazendo a Taxa de Desempenho Urbano-Industrial (TDUI) da ordem de -

15,43%. Para o município de Laranjal do Jari, apontou-se um expressivo 

crescimento de 44,40% para o comércio; 59,67% para a indústria e 46,32% para 

o funcionalismo público, perfazendo a Taxa de Desempenho Urbano-Industrial 

(TDUI) da ordem de 50,13%, novamente, não foi avaliado o município de Vitória 

do Jari (IEPA, 2008:61). 
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Em relação ao setor infraestrutura viária, que abrange rodovias, hidrovias 

e ferrovias, apontou-se o crescimento de 20,99% da Taxa de Infraestrutura Viária 

(TDIV) do município de Mazagão, baseado no crescimento de 13,61% para as 

rodovias e 38,87% para hidrovias em função da necessidade de escoamento da 

produção agropecuária e extrativista, não houve crescimento ferroviário. Para o 

município de Laranjal do Jari, apontou-se o crescimento de 19,07% da Taxa de 

Infraestrutura Viária (TDIV), baseado no crescimento das ferrovias em 100%, 

das rodovias em 12,29% e das hidrovias em 35,37%; não se considerou o 

município de Vitória do Jari. 

O expressivo crescimento das hidrovias, mensurado a partir da 

disponibilidade hidroviária definida segundo a extensão fluvial navegável acima 

de cinquenta toneladas, já que os rios e igarapés são a principal forma de 

circulação das populações do interior do estado bem como para o escoamento 

da produção extrativista.  

 

Quadro 2 - Síntese do mapeamento físico e socieconômico dos 

municípios do território sul do Amapá 

ATIVIDADE 
MUNICÍPIO 

Mazagão (%) Laranjal do Jari (%) 

Castanha -87,96 -6,33 

Agricultura -1,25 2,96 

Pecuária -1,98 15,74 

Comércio -15,28 44,40 

Indústria -32,61 59,67 

Funcionalismo público 1,60 46,32 

Rodovias 13,61 12,29 

Hidrovias 38,87 35,37 

Ferrovias ----- 100 

Fonte: IEPA, 2008. Organizado por Kátia Rangel, em 24 maio 2017. 

 

Os municípios acima analisados compõem o território sul do Amapá, cujo 

processo histórico de ocupação, inclusive da região do rio Cajari, remete às 

relações de trabalho baseadas no aviamento, às quais trabalhadores 
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camponeses migrantes, que empenharam sua força de trabalho na coleta do 

látex e extrativismo da castanha do Pará, foram submetidos pela força política 

exercida por José Júlio de Andrade, político e arrendatário de terras naquela 

região, além da coerção física exercida por “gerentes” também submetidos à ele. 

Tais relações de trabalho foram historicamente caracterizadas pelo 

estabelecimento de relações de trocas desiguais, primeiramente com povos 

indígenas que habitavam a região, a partir da exploração das drogas do sertão 

(FILOCREÃO, 2007; PORTO GONÇALVES, 2011), depois com o campesinato 

migrante, gradativamente instalado na região durante o período de exploração 

da borracha, entre as décadas de 1880 e 1920 (FILOCREÃO, 2007) e, a partir 

da segunda crise da borracha, no final da década de 1970, quando ganharam 

força as atividades de extrativismo da castanha e itens de roçados, como farinha, 

tabaco e aguardente. 

No período colonial, entre os séculos XVI e XVIII, o principal objetivo do 

aviamento era comercializar nas pequenas vilas os itens trocados com os 

indígenas, mediante a oferta de itens não produzido por eles – sobretudo 

instrumentos de ferro, como garfos e arados –, de modo que, historicamente, 

essas relações de troca foram gradativamente introduzidas na organização 

cultural e social dos grupos indígenas. 

Ao relacionar o histórico de ocupação da porção sul do estado do Amapá 

às relações de aviamento praticadas na Amazônia, Filocreão definiu-as como: 

um sistema [de apropriação de gêneros] agrícolas e de coleta 
indígena que é direcionado para o mercado. O processo de 
apropriação dá-se na ausência de moeda, através do 
pagamento adiantado da produção com mercadorias, criado nas 
relações diretas de troca com o capital comercial, corporificado 
na figura dos chamados contratistas, que de posse de canoas 
vêm resgatar a produção contratada, “os primeiros regatões” 
(FILOCREÃO, 2007:182). 

 

A partir da aceitação da mercadoria oferecida pelo “contratista” surgia a 

obrigatoriedade de lhe pagar o produto por ele combinado, e assim consolidou-
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se na região essa figura do contratista, melhor conhecido como “regatão” 19, o 

comerciante que vem resgatar a produção contratada. Ainda para Filocreão  

Essa prática do pagamento antecipado pelos serviços e/ou 
produtos, criando uma dívida que obrigará o índio a trabalhar 
para gerar excedente comercializável, vai se entranhar na 
cultura econômica da Amazônia Rural, evoluindo mais tarde 
para a figura do aviamento. A garantia do pagamento da dívida 
criada dá-se inicialmente através da violência, e aos poucos 
institucionaliza-se consensualmente na cultura econômica da 
região. Essa prática sob o nome de aviamento será fundamental 
para que a Amazônia consiga atender a demanda internacional 
de borracha nos séculos posteriores, garantindo não só o 
trabalho de índios e nordestinos, mas também do segmento 
camponês que se consolidou na Amazônia com o fim das 
missões e da escravidão indígena (FILOCREÃO, 2007:182). 

 

O pagamento adiantado da produção, conforme a citação acima, tornou-

se uma prática comum na Amazônia a partir de sua instituição durante o Diretório 

Pombalino (meados do século XVIII ou XVIII), como forma de garantir o 

pagamento da produção contratada, já que era comum o não pagamento, de 

modo que, como afirma Filocreão (2007), o aviamento tornou-se a principal 

forma de pagamento das relações comerciais regionais baseadas na trocas 

praticadas entre o colonizador e o indígena e, posteriormente, entre patrões 

seringalistas e camponeses seringueiros. 

Assim, historicamente, a relação de aviamento foi reelaborada 

gradativamente, até incorporar o pagamento da castanha em dinheiro no ato da 

entrega, mantendo, porém, a prática do “feche”, que nunca favorece o 

trabalhador e sempre o patrão, na medida em que é este quem define o preço 

das mercadorias da taberna e da castanha.  

Nesse sentido, compreendemos o aviamento como sistema de escravidão 

por dívida no qual o trabalhador era obrigado a se submeter às relações de troca 

estabelecidas pelo patrão, encarcerado por um sistema de trocas estruturado 

que não incorporava a circulação de moeda e que o aprisionava como mão de 

obra para o cumprimento das atividades produtivas que enriqueciam o patrão, 

                                                 
19 O termo tem a seguinte acepção na região do Amazonas: “AM Comerciante 
ambulante que, de barco, percorre os rios, parando em diversos pontos para efetuar 
vendas”. ("regatão", in Dicionário Aulete Digital, 2016. Disponível em: 
<http://www.aulete.com.br/regatão>. Acesso em: 11 jan. 2017). 
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baseadas na apropriação de gêneros agrícolas e extrativistas direcionados para 

o mercado. 

Por sua vez, Filocreão (2007:179) definiu o sistema de aviamento como 

“eficientíssimo sistema de expropriação econômica das riquezas 

agroextrativistas”, tendo sido de grande importância para que a Amazônia 

tivesse competitividade no mercado internacional de borracha, nos séculos XIX 

e XX na medida em que a exploração da força de trabalho do campesinato 

amazônida teve como objetivo fornecer borracha para a indústria pneumática 

internacional (FILOCREÃO, 2007). 

Além do povo indígena, tal campesinato constitui-se de camponeses 

nordestinos migrantes e seus descendentes, que começam a chegar na região 

Norte desde o final do século XIX, a partir da grande seca de 1878 e no contexto 

da seca de 1930, já no século XX, porém aqui, incentivados pelas propagandas 

do governo federal em relação à disponibilidade de terras e de trabalho para a 

exploração da borracha. 

Desse modo, a migração espontânea e a migração incentivada pelo 

governo federal atuaram para a constituição da força de trabalho da região, que 

os grandes arrendatários de terras exploraram por meio do aviamento, numa 

lógica de exploração que ocultava a escravidão praticada mediante o 

endividamento dos trabalhadores pelos custos da migração, transporte, 

alimentação, fixação na colocação, construção do barraco, fornecimento de 

instrumentos de trabalho e caça, a migração da família, tratamentos médicos 

etc.: 

a economia da borracha aproveita a estrutura produtiva 
agroextrativista consolidada nos séculos anteriores: a 
organização camponesa, composta de tapuios e seus 
descendentes mestiços; a cultura do pagamento antecipado em 
mercadorias e/ou dinheiro pelos produtos e serviços; a figura 
comercial do regatão (FILOCREÃO, 2007:194).  

 

A condição de escravidão era, assim, definida pelo endividamento que os 

migrantes não sabiam que contraiam, e que era sustentada pela subvalorização 

do preço pago pelo látex produzido e demais itens do extrativismo, pela 

supervalorização dos itens fornecidos ao camponês migrante e pelo 

impedimento deste abandonar sua colocação enquanto não saldasse a dívida, 

conforme apontado por Filocreão: 
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O trabalhador já entra no seringal devendo o seu transporte, 
alimentos e instrumentos de trabalho, não podendo sair do 
seringal enquanto persistir a dívida que sempre aumenta, devido 
ao superfaturamento das suas compras e subfaturamento da 
borracha que este produz (FILOCREÃO, 2007:196). 

 

A relação de aviamento praticada durante a colonização com os indígenas 

foi reelaborada pelos patrões da borracha: no período colonial, o pagamento 

adiantado era uma garantia de obtenção de determinada mercadoria para os 

patrões; já no contexto da borracha, a obtenção da mercadoria almejada se dava 

pela dívida atribuída ao trabalhador desde seu local de origem, que era 

continuamente reproduzida por meio do subfaturamento dos itens do 

extrativismo, sobretudo da castanha, aliado ao superfaturamento de mercadorias 

aviadas, resultando na exorbitante disparidade de preços pagos ao trabalhador 

e por ele. 

Na região do Cajari, o registro dos relatos orais nos permitiu identificar os 

patrões aviadores, entre eles: José Júlio, “os portugueses”, a Amapá Importação 

e Exportação Ltda (AMPEX) e a empresa Jari Celulose, que estabeleciam os 

valores da produção local e das mercadorias vendidas aos trabalhadores, de 

modo que o preço pago por uma barrica (sessenta quilos) de castanha com 

casca e já retirada do ouriço, correspondia, segundo relatos de Sr. Nenê e Sr. 

Francisco, da comunidade Água Branca, ao preço pago por uma lata de leite em 

pó ou um quilo de charque: 

Sr. Nenê: Nunca foi bom preço. O nosso produto era vendido 
muito barato. Chegou nessa época do Zé Valente acontecer de 
nós trocar uma lata de leite ninho por uma barrica de castanha, 
e uma barrica de castanha era 10 cruzeiros, naquela época, 
ainda não era o real. 
Kátia: Era 10 cruzeiros ou era 10 mil cruzeiros? 
Sr. Nenê: Era 10 cruzeiros e 1 quilo de charque eram 10 
cruzeiros. 
Sr. Francisco: Esse ano, a barrica de castanha começou em 40 
reais, mas eu entreguei a 55 reais. 
Kátia: Então se pensar naquele tempo, uma lata de leite de ninho 
custava 40 a 50 reais? 
Sr. Nenê: Verdade. 
Kátia: E um quilo charque custava também 40 a 50 reais? 
Sr. Francisco: Sim. 
(Sr. Nenê e Sr. Francisco, comunidade Água Branca, em 
06.07.2013). 
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Ainda a partir dos relatos de Sr. Nenê e Sr. Francisco, os itens adquiridos 

nas tabernas eram, desde alimentos não produzidos pela indústria familiar20 

(CANDIDO, 2001), como, também, fazendas para confecção de roupa, 

espingarda e munição: 

Kátia: O que mais que vocês compravam do marreteiro? Leite, 
carne... 
Sr. Francisco: Nesse tempo tinha marreteiro que andava com 
tudo. Veja só: tinha uns que vinha nos barcos grandes que ficava 
na Boca do Braço, e vinham de lá pra cá em uns barquinhos 
menores; as pessoas que encomendava alguma coisa, que não 
tinha no barquinho, eles iam no barco grande, pegava e traziam. 
Sr. Nenê: A embarcação deles era bem variada nos produtos e 
tinha tudo pra comprar. 
Kátia: Mas era só comida o que vocês compravam? 
Sr. Nenê: Não. Eu comprei uma do Zé Valente por 125 cruzeiros, 
uma espingarda com calibre 16. 
Sr. Francisco: Espingarda também! Eu comprei 3 espingardas e 
nem lembro o preço. 
Kátia: Mas se a barrica de castanha custava 10 cruzeiros, foram 
12 barricas de castanhas pra comprar, era assim? 
Sr. Nenê: Era. 
Kátia: E os preços das roupas, como eram? 
Sr. Nenê: Isso também variava conforme o tipo da roupa. No 
tempo dos portugueses, vinha em peças [de tecido]; tinha a loja, 
a gente comprava mais ou menos 2 metros e meio pra fazer uma 
calça, 3 metros pra fazer uma blusa. E o preço variava também 
conforme o tipo, mas não vinha coisas boas. Nesse tempo, vinha 
a mescla e tinha duas: uma era forte e outra era mais comum e, 
quando lavava, ficava ruim, e o resto que eu lembro bem. 
América e o americano era os panos que vinham pra cá. 
Sr. Francisco: No meu tempo não, vinha as confecções. 
(Sr. Nenê e Sr. Francisco, comunidade Água Branca, em 
06.07.2013). 

 

Ainda que não nos tenha sido possível recuperar as histórias de vida dos 

camponeses migrantes, sabe-se, por meio da literatura produzida acerca do 

aviamento empreendido na exploração da borracha no estado do Acre (A LUTA 

dos seringueiros de Xapuri, 1988; SINDICATO DOS TRABALHADORES 

RURAIS; CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS;CENTRAL ÚNICA 

DOS TRABALHADORES, 1989; ALLEGRETTI, 2002; VENTURA, 2003), que a 

                                                 
20  Candido (2001), em Os Parceiros do Rio Bonito, ao estudar os meios de vida 

daquela população, utilizou o termo “indústria familiar” em referência à organização do 

trabalho realizado pelos membros da família, tanto no que se refere à produção de 

alimentos, como ao beneficiamento destes e à produção dos instrumentos de trabalho.  
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trajetória dos migrantes ocasionou a separação definitiva de suas famílias, 

deixando em seus lugares de origens esposas, filhos de colo e pais já idosos, já 

que foram impedidos de retornar aos seus lugares de origem antes que a dívida 

contraída fosse quitada.  

Kátia: De que lugar do Ceará seu pai veio?  
Sr. Raimundo Vasconcelos: De Camocim. 
Kátia: Foi o Braga quem o trouxe pra cá?  
Sr. Raimundo Vasconcelos: Foi. O papai nasceu na vila mesmo 
de Breves21, mas o pai dele era do Ceará e a mãe, do Rio 
Grande do Norte.  
O papai foi atrás de seringa, que aqui não tinha pra ele, o único 
seringal que tinha já tava ocupado (...) e depois ele foi já 
experimentar tirar castanha. 
(Sr. Raimundo, comunidade Marinho, em 06.07.2013). 

 

Ao remontarmos o histórico de atuação dos patrões daquela região, 

identificamos, para além dos períodos em que cada um atuou, especificidades 

das relações de aviamento praticadas, que nos foram relatadas no bojo das 

histórias de vida dos sujeitos com os quais dialogamos. 

No relato a seguir, Sr. Raimundo Vasconcelos, da comunidade Marinho, 

remonta a chegada de sua família na região, no início do século XX, quando 

seus avós foram trazidos do Nordeste pelo Comandante Braga a fim de 

trabalharem na coleta do látex da seringueira.   

Kátia: Quando menino, o senhor lembra quem foi o primeiro 
patrão? 
Sr. Raimundo Vasconcelos: O Crispim de Almeida, ele veio pra 
cá com o Comandante Braga e aqui já ficou. 
Kátia: O Crispim trabalhava pro Braga ou pro Sr. Zé Júlio? 
Sr. Raimundo Vasconcelos: Zé Júlio. 
Kátia: Então o Comandante Braga era um funcionário do Sr. Zé 
Júlio também? 
Sr. Raimundo Vasconcelos: Não, ele era comprador particular 
que só vinha comprar a castanha e voltava de novo pras ilhas. 
E tinha o Sr. Ulisses, que compravam castanha também (...). Se 
conhece hoje como marreteiro, naquele tempo era arrendatário, 
pois arrendavam uma parte da castanha.  
Kátia: Tinha uma parte do Cajari em que era o Ulisses que 
comprava, e era ele patrão dessa parte? 
Sr. Raimundo Vasconcelos: Era, e o Braga patrão de outra área  
(Sr. Raimundo, comunidade Marinho, em 06.07.2013). 

 

                                                 
21 Uma das ilhas que integram o arquipélago insular localizado entre os estados Pará e 
Amapá. 
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Observe-se o entendimento de Sr. Raimundo acerca do termo 

“arrendatário”, refere-se ao patrão que mantinha a exclusividade de compra da 

castanha e/ou do látex e de venda de mercadorias aos trabalhadores, 

reproduzindo a dívida destes para com aquele por meio da relação de aviamento, 

sendo que as áreas arrendadas não se sobrepunham, o que garantia a cada 

patrão o monopólio sobre um território.  

A seguir, Sr. Raimundo relata que a estrada de seringa na qual seus pais 

trabalharam fora determinada pelo patrão, bem como a sua própria, o que 

significa a determinação do território de trabalho e também do território de 

reprodução da vida, uma vez que a localização da estrada de seringa era 

próxima ou não da colocação na qual o trabalho era instalado. 

Kátia: O senhor pegou a estrada que era do seu pai?  
Sr. Raimundo Vasconcelos: Não. Era de outro, que estava quase 
desativado e já tinha muito seringal sem dono. (...) e nós que 
ficamos tomando conta. 
Era o patrão que decidia, o José Miranda, genro do Crispim; ele 
dizia: “Tu vai pro seringal do fulano, que está sem gente”. 
(Sr. Raimundo Vasconcelos, comunidade Marinho, em 
06.07.2013). 

 

Há outras famílias moradoras da reserva cuja história de vida também 

remonta à migração de camponeses cearenses, como a família de Sr. Antenor, 

membro da comunidade Santarém, tendo ele migrado em 1966, aos tinha 17 

anos. 

Sr. Antenor: Eu nasci dia 13 de janeiro de 1973, num dia de 
domingo, às três e meia da tarde (risos). Naquela época vinha 
tudo escrito na certidão de nascimento.  
Eu vim do Ceara, lá do Atelate, mais os meus pais são dali do 
município de Quexereubim, na lagoa de São Miguel, Ceará, os 
meus pais são de lá. Tá com 23 anos que cheguei aqui e quando 
cheguei ainda não era reserva ainda.  
Tem o sargento Alcides, lá do Santa Rita que conhecia os meus 
pais; nós fomos criados juntos lá no Ceará, aí desde quando ele 
já era soldado do Exército ele foi destacado da turma, aí muitos 
foram embora e ele ficou, ele e o cabo Benedito, que já morreu. 
Eles ficaram pra lá pra Macapá e eu vim de lá pra cá pro Cajari. 
Ele ainda mora no Santa Rita. Eu passei uma temporada lá, aí 
fui conhecendo o pessoal e mudei pra cá. Trouxe a rede e não 
levei mais de volta (risos)  
(Sr. Antenor, comunidade Santarém, em 10.03.2013). 
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Destaca-se também a migração partir de Mazagão, onde a exploração do 

látex de seringueiras e a coleta de castanhas já ocorria naquela época, a partir 

do que os patrões do aviamento enviavam-se trabalhadores para os seringais 

ainda não explorados do Cajari, como o Sr. Clemente, da comunidade D. Maria; 

Sr. Sabá, da comunidade Santa Clara e Sr. Nenê, da comunidade Água Branca.  

Sr. Clemente: Eu morava pra lá do Sororoca. Eu vim daí da 
banda do Mazagão. Eu sou nascido pra aí. Trabalhei muito 
tempo lá com pessoal do capitão Crispim, lá pra banda do 
Sororoca.  
Quando eu vim, a empresa mandou me buscar lá onde eu 
morava pra trazer pra cá; essa colocação aqui não tinha 
ninguém e vim pra ficar aqui. Me colocaram aqui pra trabalhar 
com seringa e castanha, essas coisas; saia de noite pra cortar 
seringa. 
Quando eu cheguei, já passou o Valdemar de gerente na Água 
Branca, eu fiquei trabalhando com o Valdemar, e o Heitor foi 
embora trabalhar pra aí pra banda do Jari, com a Jari também. 
A Jari trocou ele e trouxe eu pra cá.  
(Sr. Clemente, comunidade Santarém, em 07.07.2013). 
...................................................................................................... 

Sr. Nenê: Eu sou filho natural daqui do Cajari. Nasci no Cajari. 
Eu nasci nas colônias mesmo. Aqui, tá com 35 anos que eu tô 
aqui vila. 
As colônias daqui se trata de colocação porque era onde 
colocava gente pra trabalhar com seringa; ali a gente ficava, 
tinha uma casa e se colocava ali. 
Meus pais foram colocados pelo Crispim de Almeida, no tempo 
de Zé Júlio de Andrade; meu pai era paraense e veio pra cá pra 
com 25 anos de idade. Eu nem sei lhe informar em que ano era, 
mas era o Crispim de Almeida. 
(Sr. Nenê, comunidade Santarém, em 06.07.2013). 
...................................................................................................... 

Sr. Sabá: Eu sou filho natural daqui de Mazagão. Eu nasci num 
lugar aqui pro médio Cajari, conhecido como São Sebastião, 
onde mora uma parte de minha família também: meus sobrinhos 
e minhas irmãs moram pra lá. Então quando eu comecei a ser 
dono da minha pessoa, a partir dos 13 anos, meu pai faleceu, e 
comecei a tomar conta da minha família, minha mãe e minhas 
três irmãs. Eu já tive que tomar conta da minha vida com 13 
anos.  
Depois disso, cortei seringa ainda no baixo Cajari no tempo do 
patrão; você devia obediência pro patrão, igualmente como o 
pai, quando um filho deve obediência ao pai, tem que ir aos pés 
dos pais dizer o que vai fazer, como vai fazer, eu ainda alcancei 
isso aí.  
(Sr. Sabá, comunidade Santa Clara, em 05.07.2013). 
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A obediência relatada pelo Sr. Sabá referida ao cumprimento das ordens 

do patrão, como a proibição de cultivar roçados, concentrando assim a força de 

trabalho para a coleta de seringa para alcançando elevada produtividade; a 

proibição do abandono da colocação e do comércio com outros patrões ou 

marreteiros que circulavam pelos igarapés, eram aceitas pelos trabalhadores a 

fim de conquistar a confiança do patrão e merecimento de ser colocado em 

estrada de seringa com boa produtividade e condições menos precárias de 

acesso. 

Assim, observamos as condições de escravidão vivenciadas pelo 

trabalhador, separado de sua família, abandonado no barraco onde fora 

“colocado”, subjugado por um patrão que lhe impôs uma dívida não acordada, 

obrigado ao trabalho sob condições físicas penosas e que lhe ameaça a 

sobrevivência diante de animais peçonhentos. 

Nessas condições, cabia ao seringueiro aprender, sozinho, a dinâmica 

dos igarapés e da obtenção de sua subsistência, na medida em que se desiludia 

da promessa de retorno à família já enriquecido, mas sonhava em pagar a dívida 

abusiva e obter saldo para o custeio da vinda da família, o que poderia ser gasto 

quando da necessidade de ser enviado aos centros urbanos próximos para 

tratamento médico. 

Ainda assim, contraditoriamente, Sr. Raimundo distingue os patrões bons 

e ruins em função de sua generosidade: Comandante Braga é considerado o 

patrão bom, que “pagava justo”, “tirava pouco lucro” e custeou o tratamento de 

Sr. Raimundo contra paralisia infantil, em Belém, ao passo que Crispim é 

considerado um patrão ruim, uma vez que castigava os trabalhadores que 

comercializavam com marreteiros, como aponta o relato do Sr. Nenê, da 

comunidade Água Branca, e Sr. Francisco, Sr. Raimundo do Carmo e Sr. 

Raimundo Vasconcelos da comunidade Marinho:  

Kátia: Tinha quem batia? 
Sr. Nenê: Algumas pessoas comentavam isso no tempo do Zé 
Júlio. A respeito dessas coisas, quando eu nasci, contava como 
era aqui, que surrava gente com bico de boi, batiam de 
palmatória. Eu me lembro de um tronco que tinha bem atrás do 
comércio grande, um tronco de ferro, dizem as pessoas que lá 
que amarrava gente. 
Kátia: O senhor já ouvir falar de um patrão que fazia isso? 
Sr. Nenê: Isso foi num tempo passado, quase todos eles eram 
assim dessa natureza 
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(Sr. Nenê, comunidade Água Branca, em 06.07.2013). 

 

Sr. Raimundo Vasconcelos: Manoel, da Água Branca, ele vendia 
na hora que chegava lá. Você [o marreteiro] perguntava se tinha 
qualquer coisa pra vender e logo dizia que dava pra vender uma 
barrica de castanha. Ele nem ligava se patrão chegasse na hora. 
Ele era duro assim.  
Kátia: Ele enfrentava o patrão?  
Sr. Raimundo Vasconcelos: Enfrentava.  
Kátia: E o patrão deixava?  
Sr. Raimundo Vasconcelos: O patrão já sabia das vendas. 
Sr. Sebastião: Tinha que deixar, já tinha vendido.  
Sr. Raimundo Vasconcelos: Já tinha comprado as mercadorias 
que faltava pra ele.  
Kátia: Se o patrão chegasse na casa de algum e encontrasse 
uma mercadoria nova que não era dele, ele já sabia que a 
pessoa daquela casa tava vendendo pra outro?  
Sr. Raimundo Vasconcelos: Sim. Tinha que ser subordinado a 
eles, e tinha que vender só pra eles, ao preço que ele queria 
pagar. Porque a mamãe me dizia que tinha três patrões nesse 
lugar: o Zé Júlio, no Jari, outro no Raió, não sei como é o nome 
dele, eram os três Josés e, outro no Parú22  
Sr. Francisco: Era José Júlio, José Pórfiro e José Nobre 
(Roda de conversa na comunidade Marinho, em 07.07.2013). 

 

Crispim era sócio de José Júlio na região do alto Cajari, de modo que tinha 

o poder de determinar colocação dos trabalhadores de toda uma geração, como, 

também, a colocação onde os pais do Sr. Nenê trabalharam: 

Sr. Nenê: Meus pais foram colocados pelo Crispim de Almeida, 
no tempo do Zé Júlio de Andrade. 
Kátia: O senhor sabe com quanto anos seus pais vieram pra cá? 
O ano, mais ou menos? 
Sr. Nenê: Meu pai veio pra cá do Pará e chegou nessa região 
com 25 anos de idade. 
Kátia: E quando o senhor começou a trabalhar, quem era o 
patrão? 
Sr. Nenê: Era o Crispim de Almeida 
(Sr. Nenê, comunidade Água Branca, em 06.07.2013).  

 

Crispim não foi o único comprador que chegou por meio do Comandante 

Braga, havia outros, como Ulisses, comprador de castanha, que não teve o 

mesmo poder de influência de Crispim, já que não se tornou sócio de Zé Júlio, 

atuando no Cajari, enquanto Crispim, quando foi embora da região do Jari para 

Belém deixou seu genro, José Miranda, no posto de gerência que ocupava. 

                                                 
22 O rio Parú é um corpo d’água paralelo ao rio Jari. 
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Por sua vez, o Coronel José Júlio de Andrade foi o principal patrão da 

região do Cajari e do Jari. No que se refere a sua trajetória, os relatos orais 

afirmam que fora um seringueiro migrante, que morava no Arumanduba, na 

região do vale do rio Jari, estado do Pará, comprou posses de terra por meio do 

seu trabalho na coleta da seringa e criou a companhia Andrade Ramos: “O Zé 

Júlio era cearense e veio para trabalhar na seringa; foi comprando terras e 

tornou-se dono de tudo aqui” (Sr. Francisco, comunidade Marinho, em 

06.07.2013).  

Se, por um lado, os relatos orais relacionam o poder de Zé Júlio ao mito 

do bom trabalhador que enriqueceu por meio de seu próprio trabalho, por outro 

lado, os relatos denunciam o patrão perverso que maltratava os trabalhadores 

por ele subjugados, chegando ao extremo de matá-los por desobediência. 

Do mesmo modo, documentos históricos analisados por Filocreão (2007), 

em sua tese Agroextrativismo e capitalismo na Amazônia: As transformações 

recentes no agroextrativismo do sul do Amapá, descrevem Zé Júlio como 

latifundiário paraense que, por meio da imposição do voto a seus aviados em 

favor de seus padrinhos políticos, grilou grandes extensões de terra: 

tornando-se homem de confiança do coronel Manoel Raimundo 
da Fonseca, que era dono das principais casas do rio e sócio do 
Barão do Guajará. Através de créditos conseguidos para o 
comércio de produtos extrativistas, consegue acumular 
riquezas, tornando-se aos 28 anos o principal comerciante do 
Jari. Constitui matrimônio em 1897, com a filha do Intendente de 
Almeirim, Manuel Maia da Silva Neno. Ingressa na vida política, 
tendo sido Primeiro Vogal do Conselho Municipal de Almeirim, 
foi eleito duas vezes Intendente de Almeirim, foi Deputado pelo 
Pará em 1908 e Senador em 1923. (...) exemplo de seringalista 
particularmente rico, que pode no ‘boom da borracha’ juntar 
capital suficiente para adquirir um navio, expandir seu posto 
comercial e estabelecer a sua própria casa aviadora 
...................................................................................................... 
A influência política do coronel José Júlio na Intendência de 
Almeirim foi um fator que contribuiu para o estabelecimento de 
seu latifúndio na região do Jari (...) o primeiro título de 
propriedade recebido foi emitido pelo seu sogro, Intendente de 
Almeirim em 1899. Dessa data até 1948, usando de sua 
influência econômica e política também sobre o governo do 
Pará, José Júlio conseguiu garantir a posse jurídica de 
praticamente todas as terras da região (FILOCREÃO, 2007: 
244). 
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No mesmo sentido, Pinto também explica as origens da fortuna e da 

influência política de Zé Júlio, através de fraudes eleitorais: 

Graças à política, começou a formar seu latifúndio. Levava de 
Belém atas de eleições e as preenchia em Arumanduba, em 
nome de todos os eleitores, em favor do candidato político que 
apoiava. Em troca, os políticos lhe concediam títulos de posse e 
protegiam manobras de cartório para a incorporação de terras 
alheias (PINTO, 1986:16). 

 

A partir de Filocreão, também se observa que a apropriação de terras por 

Zé Júlio deu-se primeiramente por uma cadeia de aviamento  

“que vem das casas exportadoras, passando por outros 
intermediários como seringalistas, comerciantes locais e 
regatões, até chegar ao seringueiro, que é o elo mais explorado 
da cadeia” (FILOCREÃO, 2007:196). 
 

Nessa cadeia, o seringueiro exerce a função de produção da riqueza que 

a sustenta, sendo, exatamente por isso, escravizado por um patrão que se 

apropria não só de sua força de trabalho, como também da riqueza produzida 

por ele. 

Foi a partir da relação de aviamento e do acúmulo de riquezas que Zé 

Júlio estabeleceu alianças políticas em Almeirim, principal município daquela 

região, que lhes facilitaram a apropriação ilegítima de vastas extensões de terras 

– numa terra de posseiros e coronéis, no meio da floresta amazônica, diante da 

precária atuação do Estado, na transição do século XIX para o século XX. 

isso fazia com que as propriedades na Amazônia se 
configurasse em verdadeiras “ilhas” face a abundância de terras 
livres. A submissão do trabalho dos caboclos ao capital dava-se 
através do comércio, e não pela expropriação das terras 
camponesas. Essas condições vão permitir que uma única 
pessoa, o coronel José Júlio de Andrade, aproprie-se das terras 
de toda a região de influência do rio Jari, a partir de 1899 
(FILOCREÃO, 2007: 244). 

 

Foi por meio de seu poder pessoal e da constituição de sócios nas 

microrregiões do Jari – como Crispim de Almeida, no Cajari –, que Zé Júlio 

afirmou-se como patrão daquela região, impondo suas normas de trabalho e 

comércio que, quando desobedecidas, eram cobradas por meio de castigos 

físicos, como exemplo aos demais trabalhadores:  
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Sr. Francisco: Meu avô viu um cidadão amarrado no meio das 
formigas.  
Sr. Raimundo Vasconcelos: Amarrava o cabra lá na mangueira. 
Kátia: Quem ficava devendo? 
Sr. Raimundo Vasconcelos: É. 
Kátia: Ou que vendia pra outro patrão?  
Sr. Raimundo Vasconcelos: Aquele que fizesse qualquer coisa 
que ele não gostava. 
Sr. Raimundo do Carmo: Na época do Zé Júlio não tinha esse 
negócio de vender escondido não (...), porque se o cara fosse 
fazer isso, ia morrer na hora. O Jari todo era dele, o Cajari todo 
era comandado por ele, o Raió ficou pra ele, o Parú era dele. Pra 
onde o caboclo ia vender? Pra quem? 
Sr. Raimundo Vasconcelos: O povo diz que ele era que nem a 
morte, e não queria ser culpado por nada. Dizem que o Zé Júlio 
era assim: ele mandava fazer as coisas que fazia. O cara fazia 
qualquer coisa e o empregado dele ia lá e dizia: “O fulano está 
fazendo tal coisa”, e ele falava pro empregado: “Vê o que você 
faz com ele”. 
(Roda de conversa na comunidade Marinho, em 07.07.2013). 

 

Já o bom seringueiro, por sua vez, entendido como o trabalhador que 

explorava uma estrada de seringa com, aproximadamente, uma centena de 

seringueiras, e defumava o látex conforme os padrões determinados pelo patrão, 

conquistava a confiança deste, não alcançando crédito suficiente para retornar 

à sua família de origem, mas sendo presenteado com esposas: 

Sr. Francisco: Eu me lembro que tinha uma velhinha, a D. 
Raimunda Cravo; chamava o genro pra dormir lá pra fazer 
companhia, e ela contava muita história pra ele e, depois, 
contava pra gente os casos que tinham acontecido com ela; que 
ela foi tomada várias vezes do marido pra ser dada pra outro, 
porque o cara era meio preguiçoso, não tratava ela bem. [O 
patrão] pegava ela e entregava pro fulano que era trabalhador  
(Sr. Francisco, comunidade Marinho, em 05.07.2013). 

 

Essa situação poderia ocorrer até mesmo com esposas, o que é 

corroborado por Sr. Nenê 

Eu ouço contar as histórias no tempo do Crispim: se um cara 
arrumasse uma mulher, era metido a preguiçoso e dormia, não 
tava assumindo como devia ser, né? Aí o patrão estava até 
certo; eu tô de acordo com ele. 
(Sr. Francisco, comunidade Marinho, em 05.07.2013). 

 

Sr. Raimundo Vasconcelos: Tinha gente que cortava mais de 
100 seringueiras e, outros, menos de 100. Era assim. Ali no Jari 
tinha gente que cortava 300 seringueiras, mas porque era perto. 
Mas a média era 50, 60 e 100. 
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Kátia: Aqui, nesse pedaço do Cajari, as seringueiras eram 
próximas ou mais espalhadas? 
Sr. Raimundo Vasconcelos: Eram distantes. 
Kátia: Então não dava pra cortar 300 seringueiras aqui? 
Sr. Raimundo Vasconcelos: Não, eu cortava 100, mas já cortei 
103 seringueiras. 
Kátia: Era uma média alta pra região? Ou não?  
Sr. Raimundo Vasconcelos: Era uma média alta, por causa do 
espaço.  
Kátia: Então o senhor era um bom seringueiro? Ou, um bom 
cortador? 
Sr. Raimundo Vasconcelos: Era uma boa estrada que eu peguei, 
não era muito longe as seringueiras 
(Sr. Raimundo Vasconcelos, comunidade Marinho, em 
05.07.2013). 

 

A perversidade contra os trabalhadores foi denunciada por inimigos 

políticos de Zé Júlio, de modo que Zé Cesário de Medeiros, um sargento do 

exército foi destacado para investigar tais denúncias, permanecendo na região 

na condição de seringueiro, tendo, em 1928, liderado 787 trabalhadores, que 

tomaram um barco de Zé Júlio e fugiram para Belém, onde confirmaram tais 

crimes. 

O tipo de relação violenta que o latifundiário mantinha com os 
extrativistas fez com que, em 1928, eclodisse uma revolta de 
trabalhadores dos seringais, fugindo do cativeiro da região (...) 
foram 787 pessoas que se rebelaram da violência e da 
escravidão no vale do Jari, e comandados pelo extrativista José 
Cesário de Medeiros, apossaram-se do vapor Cidade de 
Almeirim e fugiram para Belém onde denunciaram às 
autoridades e imprensa local os desmandos do coronel e 
senador José Júlio na região. 
...................................................................................................... 
Este fato foi bastante divulgado, principalmente no jornal “O 
Estado de Pará”, que no dia 06 à 13 de junho de 1928, faz 
cobertura completa deste acontecimento que comoveu Belém, 
ao tomar conhecimento da escravidão, maltrato, assassinatos e 
usurpação de terras, que aconteciam nas propriedades do 
senador José Júlio (FILOCREÃO, 20007:248). 

 

A revolta de tais trabalhadores não resultou na prisão de Zé Júlio, mas na 

desconstrução de seu poder por meio da cobrança de impostos sonegados e do 

seu afastamento de atividades comerciais e políticas, por conta de seu autoexílio 

na Europa, entre 1930 e 1931 

Com a sua verdadeira imagem vindo a tona, em 1930, José Júlio 
de Andrade vai sofrer as perseguições do interventor federal no 
Pará pelo movimento tenentista, coronel Magalhães Barata, 
iniciando com a cobrança de impostos da exportação da 
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castanha e borracha no município de Almeirim, entre 1922 à 
1930. No final desse ano, o coronel José Júlio viaja para Europa 
com a sua esposa a tratamento de saúde, onde fica autoexilado. 
...................................................................................................... 
Por fim, que não houvera para nenhum político decreto de 
banimento ou exílio. Dessa forma, o governo autorizava ao autor 
do artigo, “pródigo em francesismo e exumações históricas”, a 
mandar dizer ao Sr. José Júlio que podia voltar ao Pará quando 
lhe conviesse; e que nos consulados do Brasil em qualquer país 
que se encontrasse ser-lhe-ia fornecido passaporte de retorno, 
“podendo vir empregar seus vultosos capitais na exploração 
‘honesta’ de qualquer indústria”, desde que – frisou a nota – 
fossem respeitados os direitos de vida e liberdade dos operários 
e trabalhadores (FILOCREÃO, 2007:248). 

 

Se, por um lado, os documentos históricos registraram que a punição fora 

a cobrança de impostos sonegados retroativos a oito anos, por outro, a memória 

coletiva rememora que Zé Júlio fora preso pelos crimes que cometeu e por ser 

comunista: 

Sr. Francisco: Mas o Zé Júlio foi preso.  
Sr. Raimundo Vasconcelos: Foi. 
Sr. Francisco: Na época da ditadura, segundo a história. 
Sr. Raimundo Vasconcelos: O pessoal falava nessa revolta que 
teve, do Sr. Cesário; eu sei que levaram tudo preso, e ouvi dizer 
que morreu o cunhado dele, que era pior do que ele. O povo diz 
que ele era um sargento do exército, o Zé Cesário, que prendeu 
o Zé Júlio. Ele veio como seringueiro pra cortar seringa pro alto 
Cajari e depois foi prendendo. Chegou em mais ou menos 1940, 
veio trabalhar como seringueiro, mas era infiltrado do exército e 
começou a prender um monte de gente, prendeu o Zé Júlio, que 
depois voltou e ficou mais manso... foi preso por causa dos 
crimes que cometeu! Zé Júlio voltou e depois ficou doente, foi 
embora para Belém e vendeu para os portugueses. Foi preso na 
ditadura. Era comunista (Sr. Raimundo Vasconcelos, 
comunidade Marinho, em 06.07.2013). 

 

Roni: Tem essa história do Zé Júlio, de que vendeu pros 
portugueses porque tava doente. 
Sr. Raimundo Vasconcelos: Ele vendeu. 
Roni: E o Zé Júlio foi embora? 
Sr. Nenê: Foi, sumiu e depois morreu. 
Kátia: Ele vendeu por que ficou doente? 
Sr. Nenê: Sim, ele tava doente 
(Sr. Nenê, comunidade Água Branca, em 06.07.2013). 

 
Segundo os relatos orais coletados, após um ano preso – ou no exílio –, 

Zé Júlio retornou para a região, onde permaneceu, aproximadamente, quinze 

anos, tendo-se desfeito de suas propriedades em 1948, quando foi ao Rio de 

Janeiro tratar-se de hanseníase, onde faleceu cinco: anos após. 
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Zé Júlio vendeu suas terras para um grupo de portugueses associados a 

Crispim de Almeida, seu ex-sócio, organizados em torno da empresa J. Fonseca: 

Júlio Aires da Fonseca, que gerenciava a Boca do Braço; Antônio Almeida ou 

Antônio Fernandes Teixeira, em Jarilândia; Orlando Barreto, na vila da 

Cachoeira de Santo Antônio; Crispim, no Cajari e Sr. Martins, que recebia os 

trabalhadores aviados em Belém e pagava-lhes o que as “cartas de crédito” 

emitidas pelos gerentes determinavam.  

A seguir, Sr. Nenê que nasceu na colocação em 1930, quando seu pai era 

aviado de Crispim, e tornou-se aviado da J. Fonseca entre 1948 e 1960, 

rememora as melhorias que estes trouxeram:  

Kátia: Quem era o patrão [na década de 1960]? 
Sr. Nenê: Nesse tempo foi um grupo de português, a gente já 
trabalhava com eles, porque essas terras aqui eram do Zé Júlio 
de Andrade e foi vendida para os portugueses. 
Kátia: O senhor lembra os nomes dos portugueses? 
Sr. Nenê: O que tomava conta daqui era o Júlio Aires da 
Fonseca. Era um grupo de português de uns 5 e o Júlio Aires 
tomava conta da área aqui do Cajari. 
Sr. Francisco: Da Boca do Braço pra cá. 
Sr. Nenê: Uns tomava conta no Jari, outros na Cachoeira de 
Santo Antônio, e um ficava em Belém, que era o seu Martins. 
Kátia: O senhor lembra os nomes desses outros? 
Sr. Nenê: O Teixeira era um do grupo deles. 
Kátia: E esse tomava conta de onde? 
Sr. Nenê: Isso eu não lembro. 
Kátia: E quem tomava conta da Cachoeira de Santo Antônio? 
Sr. Nenê: Também não lembro agora 
(Sr. Nenê, comunidade Água Branca, em 06.07.2013). 

 

Após as denúncias sobre a perversidade praticada por Zé Júlio, a relação 

de aviamento praticada pela J. Fonseca incorporou elementos menos 

desumanos de subjugo dos trabalhadores, como a maior quantidade e 

diversidade de mercadorias nas tabernas, a circulação de dinheiro a partir do 

recebimento de saldo pago em Belém e mediante apresentação de carta de 

crédito, transporte custeado e construção de uma escola. 

Assim, mesmo que ainda fossem explorados pela relação de aviamento e 

não tivessem sido libertados do endividamento, os trabalhadores guardam na 

memória coletiva, contraditoriamente, a interpretação de que os novos patrões 

eram melhores do que Zé Júlio: 
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Sr. Nenê: Nesse tempo os portugueses davam uma carta de 
recomendação pra ir de navio e receber em Belém. 
Sr. Francisco: Eles davam o transporte pra ir. 
Sr. Nenê: Eles davam o transporte e não cobrava nada, tanto a 
gente que ia receber saldo de dinheiro, tudo por conta da 
empresa. 
Roni: Pra vocês era melhor no tempo do Zé Júlio? Ou dos 
portugueses? 
Sr. Nenê: Do Zé Júlio não era bom não. Não tinha muita 
mercadoria, sem leite em pó, manteiga, me criei descalço, e já 
no tempo dos portugueses tinha tudo isso e muita coisa que a 
gente não conhecia, como Nescau. 
Sr. Francisco: Coisas novas. 
Roni: Vocês, no tempo do Zé Júlio, recebiam um pouco de 
dinheiro? 
Sr. Nenê: Não, eu só fui conhecer dinheiro quando tinha uns 17 
anos, mas não sabia o valor, naquele tempo a gente se criou 
sem saber nada, estudar é uma coisa que nós só foi conhecer 
depois que chegaram os portugueses em 1955, até então 
ninguém não tinha estudado. 
Kátia: Em 1955 já eram os portugueses? 
Sr. Nenê: Sim, e logo passou a ter escola e clareou mais as 
coisas aqui, mas apesar das escolas não ser das empresas dos 
portugueses, as escolas aqui eram do Território Federal do 
Amapá 
(Sr. Nenê, comunidade Água Branca, em 06.07.2013). 

 

O relato de Sr. Nenê revela que a maior disponibilidade de mercadorias 

representava a possibilidade de fartura para uma geração de trabalhadores 

seringueiros que cresceu nas colocações em que seus pais foram anteriormente 

abandonados. As mercadorias amenizavam a dureza das condições de vida por 

meio da alimentação um pouco menos escassa, bem como melhoravam as 

condições de trabalho pela reposição de instrumentos, e dinamizavam a rotina 

local com as novidades que eram trazidas de Macapá e Belém. O maior consumo 

nas tabernas tinha o pagamento garantido pela coleta da castanha e do látex. 

A empresa J. Fonseca atuou na região desde 1948 até 1967; ao fim desse 

período, vendeu suas propriedades para Daniel Keith Ludwig, um empresário 

milionário estadunidense que investiu recursos no desenvolvimento da Jari 

Celulose, o cultivo de monoculturas de arroz, banana e dendê e a exploração 

mineral, formando um amplo projeto agroindustrial na Amazônia, no contexto de 

implantação de grandes projetos de desenvolvimento para a região norte pelos 

governos militares. Segundo Filocreão, o Projeto Jari: 

previu a derrubada de mais de 200.000 hectares para o 
reflorestamento com espécies exóticas visando à fabricação de 
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celulose; o desenvolvimento de uma pecuária com rebanho de 
100.000 cabeças bovinas e 40.000 bubalinas; o plantio de 
20.000 hectares de arroz, 80.000 hectares de dendê e banana, 
além da exploração dos minérios existentes na região. O projeto 
trouxe, montada do Japão, uma fábrica de celulose ao custo de 
269 milhões de dólares, e, para atender as demandas 
energéticas dessa fábrica, pretende instalar uma hidrelétrica no 
rio Jari, além de outros empreendimentos de grande vulto 
(FILOCREÃO, 2007:264). 

 

No que se refere à região do rio Cajari, as relações de trabalho baseadas 

no aviamento foram mantidas, bem como a troca da produção local pelas 

mercadorias das tabernas e o recebimento de saldo em sua sede, no distrito de 

Monte Dourado, município de Almeirim, de modo que a Jari Celulose “mesclava 

relações de assalariamento formal com relações predominantemente de 

aviamento” (FILOCREÃO, 2007: 264).  

No entanto, a empresa Jari Celulose comprou castanha durante duas 

safras apenas, pois, diante do não cumprimento de contratos de venda de 

castanha junto a compradores de Belém, do pagamento de indenizações e multa 

por sonegação de impostos, arrendou suas terras para a AMPEX, que manteve 

a propriedade das terras entre os anos de 1970 e 1975. 

Os insucessos no comércio da castanha levam o Projeto Jari a 
desistir desse negócio, arrendando os seus castanhais para uma 
empresa denominada Amapá Importação e Exportação Ltda. 
(AMPEX), em 1970 (FILOCREÃO, 2007:265). 

 

No relato a seguir, Sr. Clemente Miranda das Dores relembra sua chegada 

à comunidade D. Maria e a fundação desta, com o nome de sua esposa, em 

1971, após migrar da comunidade Sororoca, onde seus pais foram aviados de 

Crispim de Almeida. Foi cedido de patrão para patrão – para a empresa Jari, sob 

a tutela do gerente Valdemar, para a AMPEX, sob gerência de Heitor – e afirma 

que a Jari Celulose não proibiu, incialmente, o cultivo das roças, cuja produção 

era vendida para o marreteiro Zé Valente, mas proibia o comércio da castanha: 

Kátia: O senhor tem 66 anos e chegou aqui com quantos anos?   
Sr. Clemente: Tá com uns 40 e poucos anos, eu cheguei aqui 
em 1971. Eu morava pra lá no Sororoca. Eu vim daí da banda 
do Mazagão, eu sou nascido pra aí; a empresa mandou me 
buscar lá onde eu morava pra me trazer pra cá. 
Kátia: Qual empresa?  
Sr. Clemente: A empresa Jari (...) eu trabalhava muito tempo lá, 
eu trabalhava com o pessoal do Capitão Crispim, lá pra banda 
do Sororoca. Eu trabalhei muitos anos com a Jari, o pessoal da 
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empresa mandaram me buscar pra cá, não tinha ninguém e me 
colocaram aqui.  
Kátia: E nessa colocação, o senhor veio pra trabalhar com o 
quê? 
Sr. Clemente: Seringa, castanha, essas coisas, e depois a gente 
colocava roça, trabalha com feijão, milho, arroz.  
Mayda: Na época do senhor chegou trabalhava com seringa ou 
castanha? 
Sr. Clemente: Eu trabalhava era mais com seringa, saía de noite 
pra cortar seringa (...). Ela [a Jari] comprava castanha, e o Zé 
Valente comprava a seringa, roça também, esse negócio de 
farinha, tabaco. Nesse tempo a gente trabalhava muito com 
tabaco, eles compravam também (...). Eu fazia roça pra manter 
a gente mesmo, quatro tarefas23 porque eu não garantia fazer 
muito, tinha que cortar a seringa e quando chegava o tempo de 
dezembro a gente se juntava pra tirar a castanha. Era assim o 
negócio. 
Sr. Clemente: Era só pra eles, não podia vender pra ninguém 
mais. 
Kátia: Quando o senhor tava lá no Mazagão, o senhor já 
trabalhava com seringa?  
Sr. Clemente: Já. 
Kátia: Quem que era o patrão lá? 
Sr. Clemente: Lá era o Heitor, um homem daí do Ceará, ele veio 
na firma AMPEX, quando ele se mudou de lá, eu vim pra cá 
também, ele ficou de gerente na Água Branca (...). Ele me trouxe 
pra cá, eu fiquei trabalhando com o Valdemar aqui na Água 
Branca, o gerente da Jari que foi trabalhar lá pra banda do Jari, 
ele só fez me repassar pra cá. 
Roni: Trabalhou quanto tempo na Jari?  
Sr. Clemente: Eu trabalhei com a Jari até ela ir embora (...). 
Quando foi criada a reserva ela saiu. A reserva recebeu as terras 
da Jari e eles saíram e, então, eu fiquei trabalhando na reserva 
aqui. 
Kátia: Zé Valente e o Manoel Góes compravam pra Jari? 
Sr. Clemente: Não, eles compravam pra fábrica de látex de lá da 
ilha de Santana, e lá fazia o creme, o leite [da seringa] e depois 
exportava não sei pra onde; levava lá pras fábricas de Belém. O 
Zé Valente tinha seus negócios: a farinha ele vendia lá em 
Santana, onde tinha um comércio grande. Ele comprava e 
distribuía lá na cidade; o látex, mandava beneficiar lá na ilha que 
eu falei e, a castanha, levava pros Mutrans, também em Belém 
...................................................................................................... 
Eu vendia direto pra eles porque eu já tinha negócio com eles, 
ficava certo só com os dois (...). De verão, ficava só com o Zé 
Valente, porque o outro só comprava castanha e, de inverno, eu 
vendia pros dois, aquele que chegava primeiro eu vendia a 
castanha (...). Nós chegava lá, entregavam a castanha, 
descontava o que a gente devia e pagava o resto do dinheiro, 
então a gente comprava de novo, recebia na outra viagem, 
quando viesse com um mês de novo 
(Sr. Clemente, comunidade, D. Maria, em 05.07.2013). 

                                                 
23 Uma tarefa refere-se a 0,3 hectares ou, 3,5 tarefas referem-se a 1 hectare.  
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Nos relatos orais coletados, os entrevistados relembram o nome dos 

proprietários da AMPEX: Raimundo, Carlos e Francisco Viana (este último 

conhecido como Dr. Viana), que compravam a castanha e os produtos da roça; 

também, criticam o precário abastecimento das tabernas, de modo que o Dr. 

Viana é lembrado como um patrão ruim, que maltratava os trabalhadores, uma 

vez que a reprodução da família com poucas mercadorias opõe-se à lógica 

camponesa de reprodução com fartura. 

A seguir, o relato de Sr. Sebastião, Sr. Raimundo Vasconcelos e D. 

Nazaré, da comunidade Marinho, apontam o insuficiente abastecimento das 

tabernas no tempo da AMPEX e, na sequência, D. Maria, da comunidade São 

Pedro, relata o acesso às mercadorias na taberna de Raimundo Tavares e Sr. 

Primor, desde 1979 até atualmente: 

Sr. Sebastião: No tempo que me criei, tinha essa tal de AMPEX 
aqui. 
Sr. Raimundo Vasconcelos: AMPEX era uma companhia. 
Kátia: Tinha bastante mercadoria na taberna? 
Sr. Sebastião: Não muito, só tinha um pouquinho de açúcar e 
café, era pouco. 
Kátia: Feijão, querosene e óleo tinham? 
Sr. Raimundo Vasconcelos: Querosene; era tudo pouco. 
Sr. Sebastião: Eu ia lá comprar uma despesa pra casa, quando 
chegava com uma nota [lista de compras] e [o gerente da 
taberna] olhava na nota: se era 2 quilos de açúcar, colocava 1 
apenas; se era três tabletes de sabão, ele botava um e meio, ia 
cortando tudo pela metade. 
...................................................................................................... 
Kátia: Eles da AMPEX comprava o quê? 
Sr. Sebastião: O que tinha farinha, feijão. 
Kátia: Mas se eles tinham pouca mercadoria pra vender, então 
compravam pouca castanha? 
Sr. Sebastião: Eles compravam era tudo, mas não colocava 
nada pra vender. 
...................................................................................................... 
Kátia: E o preço da mercadoria era muito caro?  
Sr. Sebastião: Não era caro, mas eles não davam valor no que 
a gente produzia. 
D. Nazaré: Era muito barato a nossa produção. 
Sr. Raimundo Vasconcelos: Era muito barato o que a gente 
vendia e muito caro o que nós comprava (...). E ainda tinha 
pouca mercadoria, era 500 gramas de açúcar, 150 gramas de 
café e por aí assim. 
...................................................................................................... 
Kátia: E quem eram os donos da AMPEX? 
Sr. Raimundo Vasconcelos: Carlos Viana.  
Sr. Francisco: Francisco Viana, mas não era eu. 
Sr. Raimundo Vasconcelos: Francisco Viana era o doutor Viana? 
Sr. Raimundo do Carmo: É. Só chamava de doutor Viana.  
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Sr. Sebastião: Não, o outro era o Raimundo. 
Sr. Raimundo Vasconcelos: Raimundo Viana. 
(Sr. Francisco, D. Nazaré, Sr. Raimundo do Carmo, Sr. 
Raimundo Vasconcelos e Sr. Sebastião, comunidade Marinho, 
em 06.07.2013). 

 

Kátia: Boa parte da comida era da roça ou da taberna? 
D. Maria: Era.  
Kátia: Tinha algumas coisas que vinha só da taberna? 
D. Maria: Como por exemplo: o açúcar, o café, o sabão, o leite, 
a bolacha. Até o óleo a gente tirava da castanha pra comer. 
Kátia: Óleo era da castanha? 
D. Maria: Era da castanha que a gente tirava pra comer, porque 
era difícil você comprar uma latinha de óleo pra comer, era só 
do gasto que você fazia, a castanha tirava o óleo pra você comer 
(D. Maria, comunidade S. Pedro, em 05.07.2013). 

 

Outro entrevistado, o Sr. Cláudio, da comunidade Martins, afirma que o 

pagamento da produção local pela AMPEX ocorria por meio da troca, de modo 

que a pouca oferta de mercadorias aponta para uma maior subvalorização da 

produção local, corroborando o relato de D. Nazaré. 

Assim, pode-se inferir que o descontentamento não era só por conta da 

subvalorização da produção local e, sim, pelo não acesso às mercadorias 

necessárias para a reprodução das famílias, o que foi considerado por Sr. 

Cláudio como maus-tratos aos trabalhadores: 

Kátia: Como era o pagamento com a AMPEX?  
Sr. Cláudio: Na época, o pagamento era troca mercadorias com 
a produção. O dinheiro existia, mas não se via. 
Kátia: Não havia circulação de dinheiro?  
Sr. Cláudio: Não, durante cinco anos que a AMPEX trabalhou 
aqui, não houve circulação de dinheiro na região, foi por isso que 
a Jari despediu, essa empresa maltratava muitos os moradores 
e ela não teve mais apoio.  
Kátia: Como assim, maltratava os moradores?  
Sr. Cláudio: Porque não tinha concorrência de dinheiro e só 
mercadoria. Não se comprava redes, roupas, calçados etc.  
Kátia: Era só comida que eles traziam para vender?  
Sr. Cláudio: O açúcar, café...  
Kátia: Eles não traziam roupas, calçados redes para vender e 
você ficavam sem?  
Sr. Cláudio: Nós ficamos em uma situação difícil na época, e nós 
não tínhamos como sair para comprar lá fora, dinheiro não tinha, 
transportes pior, era uma lei prisioneira aqui 
(Sr. Cláudio, comunidade Martins, em 05.07.2013). 

 

A partir dos relatos, nota-se que há um consenso entre os entrevistados 

de que a curta atuação da AMPEX deve-se ao fato de a Jari Celulose ter 
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rescindido o contrato de arrendamento a partir das denúncias de maus-tratos 

aos trabalhadores e dos questionamentos realizados pelo governador do 

Território Federal do Amapá, Jorge Nova da Costa, que não apoiava o 

desmatamento proposto pela empresa Jari: 

A atuação da AMPEX foi também desastrosa, com práticas de 
não cumprimento de acordos, não pagamento da produção dos 
extrativistas, denúncias de escravização de posseiros, e outras 
irregularidades administrativas, o que trouxe problemas de 
relacionamento do Projeto Jari com o governo do Território 
Federal do Amapá, que mandou apurar as denúncias 
envolvendo os posseiros da região (PINTO,1986).  

 

Com a suspensão do arrendamento, a empresa Jari parou de comprar 

castanha, fechou as tabernas, e a produção local passou a ser paga em dinheiro, 

na sede da empresa, no distrito de Monte Dourado, município de Almeirim, o que 

foi prejudicial para os trabalhadores, uma vez que eles passaram a arcar com as 

dificuldades do transporte das mercadorias que estavam acostumados a 

consumir: 

Kátia: Então a Jari não vendia a mercadoria pra vocês? 
Sr. Clemente: Logo que começou aqui na Água Branca que ela 
trouxe mercadoria. Quando tinha encarregados aqui, tinha 
taberna, isso no início, quando a Jari chegou aqui. Depois que 
levou pra Monte Dourado, no Jari, não tinha mercadoria para 
vender, só comprava castanha e pagava no dinheiro (...) era só 
no dinheiro, a gente ia lá entregar nossas castanhas já tava com 
dinheiro pronto pra pagar, pagava tudinho e ai financiava mais 
um pouco 
(Sr. Clemente, comunidade D. Maria, em 05.07.2013).  

 

Diante do fracassado comércio da castanha pela empresa Jari Celulose, 

os arrendamentos foram suspensos, definitivamente, no ano de 1975, a partir do 

que a empresa começou a se retirar do Cajari, fechando suas filiais 

(FILOCREÃO, 2007), restringindo o uso dos castanhais mediante a emissão de 

autorizações e proibindo o cultivo de roçados. 

A imposição de restrições ao uso tradicional do território tinha como 

objetivo o desmatamento dos castanhais e a supressão da floresta nativa para 

implantação de territórios agropastoris, o que culminou na organização política 

dos trabalhadores locais em busca de estratégias para permanecerem em seu 

território: 

Seu Nenê: A Jari era rígida em termo de não querer que a gente 
fizesse alguns tipos de trabalho: ela andou querendo proibir a 
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compra da borracha, do palmito, do açaí (...) e isso gerou muitas 
situações de perseguições, querendo proibir: tinha perseguição 
para proibir as vendas e queriam desmatar para plantar 
eucalipto. 
Eles não ligavam para a castanha, porque desmataram tudo, 
[era] só castanhais lá para baixo [na região do rio Jari] e os 
castanheiros queriam manter o comércio da castanha e da 
agricultura. Tinha conversa de que iam tomar a área. 
Sr. Francisco: Até porque a área era dela, do outro lado do Jari, 
ninguém podia fazer uma roça, e ela ficou atuando mais pra lá 
pro baixo Cajari, porque era pastagem natural e tinha muito gado 
e búfalo, e pra cá ficou com a criação da reserva. Foi essa 
situação que gerou o conflito. Não desmataram logo pra cá, 
porque eles só estavam do lado de lá e, com isso, tivemos sorte. 
Sr. Nenê: Ela queria desmatar e isso foi o conflito. 
Sr. Francisco: Eles desmatavam pra plantar melindra, eucalipto; 
eles não ligavam e derrubavam todo o castanhal 
(Sr. Nenê e Sr. Francisco, comunidade Água Branca, em 
06.07.2014). 

 

Filocreão (2007) considera os prejuízos sociais resultantes da 

implantação do projeto da empresa Jari Celulose, tais como o intenso processo 

de migração para as cidades de Almeirim e Laranjal do Jari, fomentado pela 

construção da infraestrutura necessária ao projeto, sem a anterior construção de 

infraestrutura urbana que atendesse a demanda dos migrantes: 

Ou seja, a megaestrutura também trouxe o que há de mais 
degradante na situação de vida dos trabalhadores desse país: a 
fome, a submoradia, o subemprego, a prostituição, a repressão 
policial, as péssimas condições de saúde e higiene, enfim, tudo 
o que se pode imaginar na face fúnebre do capitalismo é 
experimentado pelos mais de quinze mil trabalhadores 
habitantes desses aglomerados que se estabeleceram à volta 
do Projeto Jari, formando o exército industrial de reserva (...) 
tendo em vista que houve um intenso fluxo migratório e, a cidade 
dos trabalhadores, Beiradão, transformou-se em uma imensa 
favela sobre palafitas (FILOCREÃO, 2007:265). 

 

No que se refere aos prejuízos ambientais, o autor aponta o 

desmatamento da vegetação nativa e a destruição dos territórios tradicionais 

formados por seringais e castanhais que, na região do rio Cajari, impactou 

sobretudo o baixo curso do rio: 

Em termos ambientais, para implantar o projeto, houve 
desmatamento e derrubadas de castanhais e seringais e, desse 
modo, impactou a forma de vida dos povos, em sua maioria 
extrativistas, que dependiam/dependem da natureza para 
garantir a sua reprodução econômica, social e ambiental 
(FILOCREÃO, 2007:10). 
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Cardoso (2012) considera ainda que o projeto da empresa Jari foi uma 

estratégia de obtenção de lucro por meio dos grandes projetos de 

desenvolvimento regional, implantado durante os governos militares, na medida 

em que a produção local era comercializada para mercados externos à região, 

sendo, portanto, considerado um saque: 

No Estado do Amapá a Jari é um dos grandes projetos em 
operação na Amazônia e o mais acabado como instrumento de 
saque conduzido pela ditadura militar. Toda a produção da Jari 
é exportada para fora da Amazônia, seja para o sul do Brasil, 
seja para o exterior. Em 1967 o empresário norte-americano 
Daniel Keith Ludwig conjecturou a instalação da empresa Jari, 
na divisa entre os estados do Amapá e do Pará, com o objetivo 
de desenvolver um polo agroindustrial na região. Contudo, como 
a região não era dotada de infraestrutura, foi necessária a 
construção de portos, ferrovia e nove mil quilômetros de 
estradas. No local também foi planejada a implantação de um 
projeto de reflorestamento, além de perspectivas de atividades 
com mineração, pecuária e agricultura, porém, a fábrica atuou 
apenas na produção da celulose, porque o solo da região 
somente propiciava o plantio de árvores. Em 1982, Ludwig se 
viu obrigado a se desfazer de sua ambiciosa ideia e vendeu a 
Jari Celulose, que passou a ser controlada no ano de 2000 pelo 
Grupo Orsa. A história da Jari Celulose implantada na região de 
Monte Dourado (Almeirim), na Amazônia brasileira, mostra uma 
das tentativas ambiciosas em obter lucro através da implantação 
de megaprojetos (CARDOSO, 2012:10). 

 

Da mesma maneira, outros projetos implementados no estado do Amapá 

durante os governos militares objetivaram obter lucro por meio da intensa 

exploração dos recursos naturais, e até hoje a prática perdura, com o avanço do 

cultivo de soja:  

o manganês da Serra do Navio, o ouro de Calçoene, a cromita 
do Vila Nova, o caulim do Jari, a madeira de Macapá e Mazagão, 
além da ocupação econômica do cerrado para a produção de 
celulose. Riquezas exportadas com baixo retorno para o 
desenvolvimento local (FILOCREÃO, 2007:255). 

 

 

Com o início da decadência do projeto empreendido pela empresa Jari, a 

partir do fracassado comércio de castanha, o fim do arrendamento para a 

AMPEX e o anúncio do desmatamento para implementação das outras 

atividades do projeto – e consequente destruição dos territórios tradicionais –, 

as lideranças locais fomentaram a chegada de marreteiros que 

comercializassem as mercadorias costumeiramente consumidas pelos 
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trabalhadores, sendo que os principais marreteiros deste período – 1975 a 1990 

foram Zé Valente, Manoel Góes, João Castro e os irmãos Raimundo Tavares e 

Sr. Primor. 

A chegada dos marreteiros rompeu o período de semiescravidão, na 

medida em que representou a possibilidade de os trabalhadores 

comercializarem sua produção para o marreteiro que oferecesse melhor preço, 

tanto em relação à compra da castanha quanto ao valor das mercadorias.  

Destes, o maior marreteiro era Zé Valente, que entre 1970 e 1985 

comprou castanha, seringa, produtos da roça e tabaco, mantendo a troca da 

produção local por mercadorias nas tabernas das comunidades Água Branca, D. 

Maria, Marinho, Martins, São Pedro e Sororoca e pagando o saldo em dinheiro, 

bem como o custeio da passagem até Santana, próximo à Macapá, onde ele 

mantinha comércio próprio. 

Zé Valente tornou-se o maior marreteiro desse período “e se estabeleceu 

como se fosse um patrão, trouxe mercadorias de melhor qualidade” (Sr. Nenê, 

comunidade Água Branca, em 06.07.2013) até que, em 1985, “começou a cair e 

deixou João Castro” como gerente da taberna na Água Branca, tornou-se um 

novo patrão. 

Sr. Clemente, da comunidade D. Maria, relatou-nos que era aviado de Zé 

Valente, sendo que o termo “aviado” empregado em seu relato incorpora o 

significado do que até aqui entendemos como “gerente”, uma vez que ele recebia 

o látex produzido pelos trabalhadores da comunidade, trocava-o pelas 

mercadorias da taberna local, transportava-o, de barco, até a sede comercial de 

Zé Valente, em Santana, de onde trazia as mercadorias com que reabastecia a 

taberna, a preços fixados pelo patrão, que lhe pagava comissão pelas 

mercadorias “trocadas” e pelo látex entregue, e emitia as cartas de crédito para 

os trabalhadores receberem o saldo, quando existente. 

Sr. Clemente: Zé Valente comprava a castanha e o látex; 
comprava a farinha, o que nós produzia aqui ele comprava tudo. 
Manoel Góes só comprava castanha, era pra exportar, ele tinha 
negócio com a Mutrans. 
Kátia: E ele vendia pra quem? 
Sr. Clemente: O Zé Valente tinha seus negócios. A farinha ele 
vendia lá em Santana, onde tinha um comércio grande. Ele 
comprava e distribuía lá na cidade, o látex, mandava beneficiar 
lá na ilha que eu falei e, a castanha, levava pros Mutrans 
também em Belém.  
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Eu vendia direto pra eles porque eu já tinha negócio com eles, 
ficava certo só com os dois (...). De verão ficava só com o Zé 
Valente, porque o outro só comprava castanha e, de inverno, eu 
vendia pro dois, aquele que chegava primeiro eu vendia a 
castanha  
(Sr. Clemente, comunidade D. Maria, em 05.07.2013). 

 

O relato de Sr. Clemente menciona outro marreteiro, Manoel Góes, menor 

que Zé Valente, uma vez que só comprava castanha, mas que também teve 

importante atuação na região do Cajari e que, segundo Sr. Sebastião, conhecido 

como Sr. Sabá, morador da comunidade Santa Clara, era um trabalhador aviado 

que vendia balata24 para o patrão, acumulou dinheiro, passou a comprar balata 

de outros extrativistas, comprou barco e tornou-se marreteiro: “Ele era desses, 

ele começou como balateiro e aviado, foi crescendo, crescendo o capital, 

comprou barco e era marreteiro de barco” (Sr. Sabá, comunidade Santa Clara, 

em 28.03.2013). 

Manoel Góes estabeleceu taberna nas comunidades Santarém e Santa 

Clara, onde colocou Sr. Sabá como aviado:  

Sr. Sabá: Eu sou Sebastião, conhecido como Sr. Sabá (...) sou 
filho natural daqui de Mazagão, eu nasci num lugar aqui pro 
médio Cajari, conhecido como São Sebastião, onde mora uma 
parte da família, meus sobrinhos, minhas irmãs moram pra lá. 
Quando eu comecei a ser dono da minha pessoa, a partir dos 13 
anos, meu pai faleceu e comecei a tomar conta da minha família, 
minha mãe e minhas três irmãs; eu já tive que tomar conta da 
minha vida com 13 anos.  
Após isso, cortei seringa ainda no baixo Cajari no tempo do 
patrão (...). Eu tava com idade entre 20 anos e 25 anos vim pra 
cá, pro alto Cajari, através do patrão marreteiro, que era o 
senhor Manoel Góes, me trouxe pra cá pra coletar castanhas. 
Eu vim em 1970, 75, 78 por aí, deixei o que tinha pra lá e 
comecei a construir aqui, a morar, a coletar castanha e (...) 
comecei a ter o meu crédito com o patrão (...) pra trabalhar 
também como aviado, comandando pessoas, né? Trabalhei uns 
8 anos nessa vida  
Kátia: E como eram os preços? 
Sr. Sabá: Você comprava, vamos dizer com a linguagem de 
hoje, você comprava se [R$] 1000 de mercadoria, você não ia 
pagar na moeda, você ia pagar na castanha. Então vamos supor 
hoje, a castanha [vale R$] 40, né? Aí [R$] 1000 dá quanto de 
castanha? Dá 100 barricas de 400, 200 barricas de 800, 250 
medidas de castanha... era quanto você ia ficar devendo pra ele, 
pra pagar pra ele. 
Mayda: Nessa época trabalhava com feche? 

                                                 
24 Látex de uma árvore da família da seringueira, a balateira. 
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Sr. Sabá: Pois é, esse que é o feche: você compra a mercadoria 
e ele diz o preço da castanha: “olha, você vai me pagar com ‘x’ 
de castanha” e amarrou. 
Mayda: Vamos supor: eu compro a [R$] 40 e se hoje estaria 
valendo [R$] 100, ele só ia me pagar pra [R$] 40 e hoje não, né? 
O pessoal não faz mais isso: já pagam direto no dia, mais antes 
não tinha opção, era isso ou não tinha como comprar. 
...................................................................................................... 
Sr. Sabá: Isso é coisa nossa do dia a dia (...) em todo o canto 
tem que ter a pessoa, o atravessador que chama, porque 
ninguém vive sem essas coisas, mas tem que ter o limite, né? 
Tudo tem que ter o limite 
(Sr. Sabá, comunidade Santa Clara, em 28.03.2013). 

 

Observamos no relato acima que a relação de aviamento estabelecida 

entre Sr. Sabá e Manoel Góes, Sr. Clemente e Zé Valente (empregados e 

patrões, respectivamente) não corresponde à totalidade dos trabalhadores que 

mantinham relações baseadas no aviamento, uma vez que os gerentes do tempo 

de Zé Júlio foram substituídos, no tempo dos marreteiros, pelos trabalhadores 

locais – talvez os mais obedientes –, de modo que a condição de aviados de Sr. 

Sabá e Sr. Clemente tornava-os intermediários entre os patrões e demais 

trabalhadores. 

Ainda, os irmãos Raimundo Tavares e Sr. Primor também foram 

pequenos marreteiros que atuaram na região do alto Cajari a partir da 

decadência das tabernas das empresas Jari Celulose e AMPEX: Raimundo 

Tavares estabeleceu taberna na comunidade Santa Clara e comprava castanha 

nas comunidades D. Maria e São Pedro e, Sr. Primor, ainda vivo, estabeleceu-

se na comunidade Água Branca, onde ainda mantém taberna que fora dedicada 

ao látex e, com a queda do preço deste, à castanha: 

Kátia: Os marreteiros foram ficando até recentemente, até hoje 
ainda tem? 
Sr. Francisco: Até hoje tem.  
Sr. Nenê: Até hoje ainda existe. Ninguém pode dizer que 
acabou. 
Sr. Francisco: Tem, mas só que já vem bastante dinheiro agora, 
hoje já é bem diferente. Se a pessoa tiver a ideia de não comprar 
nada dele [do comerciante local], não compra, ele faz o negócio 
dele, tira castanha, vende, pega o dinheiro e vai comprar onde 
ele quiser (...) compra em Macapá ou deles aqui. Mas aqui tudo 
é mais caro. Naquele tempo, a gente não conhecia o dinheiro, 
mas hoje já conhecemos e ninguém vende nada fiado como era 
antes. Hoje você tem sua castanha e vende pra aquele que 
oferecer um preço melhor 
(Sr. Nenê e Sr. Francisco, comunidade Água Branca, em 
06.07.2013). 
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Assim, a reelaboração da relação de aviamento tem como novos 

elementos o pagamento da castanha em dinheiro, mantendo o preço combinado 

antes da safra, e a chegada de marreteiros que passaram a comprar castanha 

com o incentivo do movimento seringueiro local, como estratégia para suprir a 

ausência de mercadorias das tabernas da Jari Celulose e da AMPEX. 

Após a criação da reserva, em 1990, essa relação foi novamente 

reelaborada, incorporando o pagamento adiantado da castanha em dinheiro, 

uma vez que os trabalhadores passaram a comercializar a produção dos roçados 

na Feira do Produtor Rural em Macapá, de modo que parte do dinheiro recebido 

com as vendas era usado para comprar não apenas alimentos, como também 

vestuário, calçados, celulares, eletrodomésticos, material escolar, cosméticos, 

instrumentos de trabalho etc.  

No entanto, a castanha, que é difícil de ser transportada para a feira 

devido às más condições dos ramais, continua sendo vendida para o patrão 

aviador, especialmente durante o período de safra da castanha, que coincide 

com o verão e em que a oferta na feira é maior: 

D. Maria: É, quando [a castanha] volta de lá [da feira], ou come, 
ou vende pro patrão, mas, a minha que eu tiro, eu prefiro vender 
[para o patrão]. (...) a castanha é difícil eu levar pra feira, só 
quando tá bom de vender. Às vezes eu levo pra feira, mas é 
difícil eu levar a castanha pra feira, que às vezes tá alagado e, 
quando tem muita [o período da safra], não presta pra vender. 
Você volta com a sua castanha tudinho. 
(D. Maria, comunidade São Pedro, em 05.07.2013). 

 

Assim, a venda da castanha para os atravessadores é a principal forma 

de escoamento da produção, sendo que uma parte desta é também 

comercializada para a cooperativa local e beneficiada pela indústria doméstica.  

O processo de ocupação da região a partir das relações de aviamento, a 

estruturação do modo de vida e a ameaça de expropriação do território ocupado 

pela empresa Jari Celulose resultaram na organização política da população 

local junto ao movimento seringueiro nacional a fim de garantir a manutenção do 

território, alcançando-se a criação da Reserva Extrativista do Rio Cajari.  

Diante do exposto, busca-se aprofundar o entendimento do conceito e a 

apropriação do território por meio de sua produção concreta e simbólica, 



167 

 

incorporando o sentimento de pertencimento, construção da identidade territorial 

e relações de territorialidade como conceitos que também serão adensados. 

Nesse sentido, segundo Saquet (2010), o debate teórico metodológico 

geográfico em torno do conceito de território incorpora diferentes tendências 

temáticas, como: a tendência econômica, que privilegia a análise da produção 

do território a partir das relações de produção e tem embasamento filosófico no 

materialismo histórico dialético; a tendência geopolítica, originária na escola 

francesa de geografia, cuja análise é centrada nas relações de poder exercidas 

por grupos hegemônicos, como o Estado e as grandes corporações financeiras, 

além das dinâmicas territoriais resultantes da reestruturação do capital, e que 

também adota o materialismo histórico dialético; a tendência simbólico-cultural 

da escola italiana, que tem como principais temas de debate a dinâmica política 

e cultural inerente ao território, incorporando as relações de identidade e o 

método fenomenológico; e, ainda, a tendência do desenvolvimento territorial 

local baseada na sustentabilidade dos recursos naturais. 

Para Haesbaert (2004), por sua vez, o debate teórico em torno desse 

conceito incorpora certas bases filosóficas: a materialista, que analisa a 

apropriação econômica e política do território a partir dos recursos naturais e 

humanos e das possibilidades de localização oferecidos por este, incorporando 

também a relação sociedade-natureza por meio de uma concepção naturalista 

do território; a idealista, que privilegia a análise dos aspectos simbólicos da 

produção territorial, como os múltiplos significados de território, mitologias, 

símbolos e códigos culturais; e, ainda, uma perspectiva filosófica integradora, 

que propõe o debate acerca do território como zona e rede. 

Haesbaert (2004) também sistematizou 4 principais concepções 

temáticas relacionadas ao conceito de território: a perspectiva “cultural ou 

simbólico-cultural”, que analisa as relações subjetivas construídas a partir da 

apropriação e valorização simbólica do espaço vivido por determinado grupo; a 

perspectiva econômica, que considera o território como fonte de recursos 

naturais a serem apropriados e transformados em mercadorias – como por 

exemplo as relações econômicas reproduzidas por grandes empresas 

transnacionais –, a luta de classes e a relação de exploração existente entre 
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capital e trabalho e, ainda, a perspectiva naturalista, por meio da qual o território 

é interpretado como base das relações sociedade-natureza. 

Diante de tais concepções, Haesbaert propôs a “perspectiva relacional e 

integradora” (HAESBAERT, 2004:17) como caminho teórico para compreender 

o “sentido múltiplo e relacional [do território], mergulhado na diversidade e na 

dinâmica temporal do mundo” (HAESBAERT, 2004:16), para além da separação 

entre as dimensões material e ideal que integram a produção de territórios: 

Somos levados, mais uma vez, a buscar superar a dicotomia 
material-ideal, o território envolvendo, ao mesmo tempo, a 
dimensão espacial material das relações sociais e o conjunto de 
representações sobre o espaço ou o “imaginário geográfico” que 
não apenas move como integra ou é parte indissociável destas 
relações (HAESBAERT, 2004:42). 

 

Diante do exposto e admitindo que ambas as dimensões, material e ideal, 

são inerentes à produção de territórios, este trabalho corrobora a proposta 

relacional e integradora apresentada por Haesbaert (2004) buscando entender 

tanto a produção concreta do território tradicional no vale do rio Cajari por meio 

das materialidades inerentes a este como, também, a apropriação simbólica por 

meio das relações imateriais, do sentimento de pertencimento, identidade e 

relações de territorialidade, de modo que o conceito de território é definido pelo 

autor como “não apenas um simples instrumento de domínio político-econômico 

(…) mas efetivamente um espaço de identificação e (re)criação do/com o mundo, 

a 'natureza’. ” (HAESBAERT, 2004:158) 

Na busca por compreender melhor o conceito, Raffestin (1993) o define, 

por sua vez, como um processo social de produção do território, tendo como 

elementos deste processo as relações de poder, malhas, redes, centralidades e 

vivências: 

O território (…) não poderia ser nada a mais que o produto dos 
atores sociais. São esses atores que produzem o território, 
partindo da realidade inicial dada, que é o espaço. Há portanto 
um "processo" do território, quando se manifestam todas as 
espécies de relações de poder, que se traduzem por malhas, 
redes e centralidades cuja permanência é variável mas que 
constituem invariáveis na qualidade de categorias obrigatórias. 
O território é também um produto "consumido", ou, se 
preferirmos, um produto vivenciado por aqueles mesmos 
personagens que, sem haverem participado de sua elaboração, 
o utilizam como meio (RAFFESTIN, 1993:07). 
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Ao considerar que ambos os autores interpretam o território a partir de 

uma concepção materialista, percebe-se que estes não excluem a dimensão 

idealista, reproduzida por meio dos aspectos simbólicos pertinentes aos 

conhecimentos, práticas e comportamentos:  

os limites do espaço são o sistema sêmico [conhecimentos, 
práticas, ações e/ou comportamentos] mobilizado para 
representá-lo, sendo este sistema marcado pela infraestrutura, 
força de trabalho, relações de produção e modo de produção 
capitalista (RAFFESTIN, 1993:144). 

 

Assim, Raffestin (1993) e Haesbaert (2004, 2011), ao partirem do 

materialismo histórico dialético e admitirem a dimensão idealista inerente à 

produção do território, entendem-no como categoria de análise cuja existência 

resulta da ação humana concreta (materialidades produzidas pelo modo de vida, 

relações de trabalho e atividades produtivas) e simbólica (sistema sêmico e 

identidade) em determinada porção do espaço, sendo este, portanto, entendido 

pelos autores como conceito abstrato (HAESBAERT, 2004; RAFFESTIN, 1993), 

ou seja, como exercício do pensamento a fim de compreender a realidade, ou 

um fragmento dela. 

Isso porque a realidade incorpora diferentes formas de produção do 

território, correspondendo a diferentes visões de mundo e formas de relacionar-

se com as diferentes faces da realidade, o que leva tais autores a proporem o 

entendimento da produção do território sob uma relação dialética estabelecida 

entre materialismo e idealismo, compreendendo as subjetividades inerentes à 

construção concreta e real dos territórios: 

Ao lado da corrente majoritária [materialista] colocam-se hoje 
novas exigências teóricas capazes de responder à dinâmica 
múltipla e fragmentária do espaço social (…) identidades 
coletivas diferenciadoras, movimentos sociais que tentam impor 
suas especificidades (…) “contra-espaços” dentro da ordem 
social majoritária (HAESBAERT, 2004:14). 

 

Para Raffestin (1993), o conceito de território é definido pelo seu processo 

social de produção, sendo as relações de poder, malhas, redes, centralidades e 

vivências os elementos que compõem tal processo.  

Do mesmo modo, o sentimento de pertencimento é um dos elementos da 

apropriação do território, incorporando não apenas a casa e os espaços onde o 

trabalho familiar se reproduz, como também as famílias camponesas que 
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migraram no período do aviamento e os elementos que as identificam com o 

território, como a floresta e os igarapés. Dessa forma, constitui-se um sentimento 

de pertencimento que é estabelecido pelas famílias ali territorializadas. 

No território sul do Amapá, foi por meio do sentimento de pertencimento 

que a conquista da terra tornou-se um objetivo compartilhado pelas 

comunidades ali territorializadas, sendo que a instituição da reserva extrativista 

como forma jurídica daquele território configurou-se em uma estratégia de 

manutenção do sentimento de pertencimento estabelecido entre as 

comunidades e o território. 

Assim, à medida que o trabalho se acumula sobre o território, este vai 

sendo apropriado pelas famílias e pela coletividade que formam. No entanto, tal 

apropriação não ocorre apenas por meio do trabalho, mas também pela 

estruturação do modo de vida, do lazer e das vivências de cada família e entre 

elas. 

Momentos marcantes da vida das famílias resultam na sua identificação 

com o território apropriado, seja por meio do nascimento de uma criança naquele 

lugar, o compartilhamento do cuidado das crianças vizinhas que brincam no 

entorno de suas casas, a transmissão e o compartilhamento de saberes acerca 

da cura de doenças e do preparo de remédios, o lugar de ocorrência de 

determinadas ervas medicinais, de realização de simpatias, a escolha dos 

compadres e comadres entre as famílias da comunidade, a reunião de várias, se 

não praticamente todas as famílias vizinhas na realização de mutirões para 

abertura de roçados, colheitas e realização das festas de devoção aos santos, 

além da diversidade de rituais que marcam a passagem da vida e da morte dos 

familiares e seus antepassados. 

Os fatos vividos possibilitam a gradual organização do território em 

subespaços ou lugares específicos, que emanam relações afetivas com o lugar 

onde está localizada a casa, o quintal, a roça, as terras em pousio, as frutíferas, 

os pontos de caça, a localização de determinadas árvores, dos castanhais, dos 

seringais, dos igarapés, os pesqueiros, o porto onde se atraca o casco, onde a 

roupa é lavada, onde as crianças e mulheres se banham, caminhos percorridos 

nos igarapés, os ramais abertos no interior da floresta e a localização das 

comunidades. 
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As relações exemplificadas acima são permeadas por aspectos 

concretos, como a existência física da base territorial e as vivências do grupo no 

território, além de aspectos simbólicos, como o sentimento de pertencimento e a 

identidade territorial, que podem ser entendidos como elementos que compõe a 

territorialidade. Segundo Raffestin (1993)  

A territorialidade adquire um valor bem particular, pois reflete a 
multidimensionalidade do “vivido” territorial pelos membros de 
uma coletividade, pelas sociedades em geral. Os homens 
“vivem”, ao mesmo tempo, o processo territorial e o produto 
territorial por intermédio de um sistema de relações existenciais 
e/ou produtivistas (RAFFESTIN, 1993:158). 

 

Compreendemos o processo territorial mencionado pelo autor como as 

vivências e o transcorrer da vida num determinado território e, compreendemos 

o produto territorial como o território apropriado, tanto em referência aos 

aspectos concretos – por exemplo, o trabalho realizado cumulativamente 

naquele território –, como em referência aos aspectos simbólicos, expressos 

pelo pertencimento e a identidade territorial, anteriormente mencionados. 

Para definir o significado do termo territorialidade, Raffestin (1993) 

considera-a um conjunto de relações entre o indivíduo, ou a sociedade, e o 

território que ocupa, representando tais elementos pelas letras ‘r’, ‘H’ e ‘E’, onde 

‘r’ refere-se às relações particulares definida por sua forma e conteúdo, ‘H’ ao 

indivíduo ou sujeito e, ‘E’, ao território, mencionado pelo autor como 

exterioridade, lugar ou espaço abstrato. 

Ainda, o autor considera que a territorialidade é o modo pelo qual 

determinada sociedade satisfaz suas necessidades em determinado território, 

por determinado período de tempo, considerando ainda uma determinada carga 

demográfica e instrumentos. Por nossa vez, consideramos os termos “carga 

demográfica” como “contingente populacional”, e “instrumentos” como “objetos 

técnicos”.  

A territorialidade pode ser definida como um conjunto de 
relações que se origina num sistema tridimensional sociedade-
espaço-tempo em vias de atingir a maior autonomia possível, 
compatível com os recursos do sistema. (...) Mas essa 
territorialidade é dinâmica, pois os elementos que a constitui H r 
E, são suscetíveis de variação no tempo. (...) Essa 
territorialidade resume, de algum modo, a maneira pela qual as 
sociedades satisfazem, num determinado momento, para um 
determinado local, uma carga demográfica e um conjunto de 
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instrumentos também determinados, suas necessidades em 
energia e em informação” (RAFFESTIN, 1993:160). 

 

Nesse processo, foram debatidos os direitos e deveres da população 

local, reforçando o sentimento de pertencimento e identidade por parte de 

alguns, bem como a apatia política da maioria, o que também reflete o 

sentimento de pertencer àquele território. 

Em resumo, no bojo do processo de ocupação do território, que incorpora 

não apenas a casa e as áreas onde o trabalho familiar se reproduz, mas também 

as famílias camponesas que migraram no período do aviamento e os elementos 

que as identificam com o território, como a floresta e os igarapés, constitui-se um 

sentimento de pertencimento que é estabelecido pelas famílias ali 

territorializadas. 

Diegues (2005), ao abordar o conceito de território no bojo do estudo das 

sociedades tradicionais, compreende-o como bem comum das comunidades que 

nele habitam e fragmentado entre os núcleos populacionais ou comunidades 

identificadas como integrantes daquele grupo.  

Também, Diegues (2008) aponta que as sociedades tradicionais 

identificam o território onde o grupo habita durante várias gerações, reproduzem 

suas atividades produtivas, relações sociais e manejam os recursos naturais 

disponíveis. 

No que se refere ao manejo dos recursos naturais, são construídas 

simbologias e mitos e são realizados rituais para a concessão do uso desses 

recursos pelos seres protetores da natureza, como Yemanjá, a mãe dos peixes, 

sendo estas formas de expressão do respeito à natureza, da consciência da 

dependência do grupo em relação aos ciclos de reprodução dos recursos 

naturais e da aceitação de seu uso na medida do necessário para a 

sobrevivência do grupo, a fim de não provocar a ira dos seres protetores e serem 

punidos com a escassez (DIEGUES, 2008). 

A dependência dos ciclos de reprodução dos recursos naturais não 

significa que as sociedades tradicionais não dominem técnicas de manejo, que 

são simples, rústicas e de baixo impacto sobre o meio ambiente, em consonância 

com o uso dos recursos na medida do necessário para a reprodução do grupo e 
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transmitidos oralmente por gerações no bojo do conhecimento tradicional 

acumulado pelo grupo (DIEGUES, 2008). 

A partir da emergência do movimento ambientalista, o conhecimento das 

sociedades tradicionais tem sido valorizado pela sociedade envolvente, urbano-

industrial, bem como o modo de vida tradicional, superando, ainda que 

lentamente, o não reconhecimento dado por esta (DIEGUES, 2008). Do mesmo 

modo, as sociedades tradicionais desempenham fraco poder político na esfera 

pública de gestão dos territórios por elas ocupados e de elaboração das políticas 

públicas que lhes dizem respeito, mantendo a condição de subordinação em 

relação à sociedade envolvente (DIEGUES, 2008). 

Dialogando com Diegues (2008), Rezende da Silva (2004a:131) observou 

que a formação da Vila de Piçinguaba, no município de Ubatuba, litoral norte do 

estado de São Paulo, se dá a partir “do uso libertário da terra”, em que a condição 

de livre refere-se à não apropriação privada do território, confirmando a 

compreensão que as sociedades tradicionais têm da terra como bem comum. 

Especificamente em relação às sociedades tradicionais e camponesas do 

estado de São Paulo, é costumeiro que denominem o território como “bairro” 

(REZENDE DA SILVA, 2004a) e/ou “bairro rural” (RANGEL, 2011), que é 

ocupado ao longo de gerações descendentes de um ancestral comum. 

Rezende da Silva (2004a:131) ressalta a relação “dialética” estabelecida 

entre a população e a natureza, já que esta ora provê os meios necessários à 

subsistência do grupo, ora afirma sua magnitude poderosa por meio dos 

fenômenos que ameaçam a sobrevivência do grupo ou de membros que a 

desafiam, o que Diegues (2008) denomina como relação de simbiose e 

dependência.  

A formação do bairro acontece por meio do uso libertário da 
terra, de espaços dos quais seus antepassados, agricultores, 
pescadores iam se apropriando em uma relação dialética com a 
natureza, que ora era a amiga, mãe provadora das 
necessidades, ora a entidade que não devia ser desafiada, pois 
podia tornar-se inimiga (muitas chuvas, mar agitado, pragas). 
Contudo, sua relação com a terra era quase simbiótica, seu 
modo de vida incorpora a dimensão de respeito da natureza” 
(REZENDE DA SILVA, 2004a:131). 

 
Almeida (2014:11) também contribui para o entendimento sobre o modo 

de as populações tradicionais compreenderem seus territórios, denominados 
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pelo autor como “terras tradicionalmente ocupadas”, quase sempre afastadas 

dos grandes centros urbanos ou adjacentes a eles, que não foram apropriadas 

privadamente de forma densa, seja pela especulação imobiliária, pelo turismo, 

pela construção de obras de infraestrutura (como rodovias, usinas hidrelétricas 

e barragens), por projetos de exploração mineral ou agropecuários. 

Em função desse afastamento, as “terras tradicionalmente ocupadas” o 

foram por sujeitos sociais que, por diversos motivos, refugiaram-se do contato 

permanente com a sociedade envolvente, como as populações indígenas, 

escravos fugitivos ou libertos após a abolição da escravatura, deserdados da 

coroa, aos quais se somaram camponeses expropriados, a partir do que se 

formaram pequenas aglomerações populacionais com núcleos dispersos por um 

vasto território, apropriado concreta e simbolicamente. 

O afastamento geográfico (ou não) dessas terras em relação aos grandes 

centros urbanos não reflete seu isolamento, já que as populações que os 

ocupam têm mantido intercâmbios comerciais, militares e culturais com as 

cidades próximas; tal relação tem sido intensificada pela frequência escolar, 

tratamento médico, venda da produção familiar e consumo de signos modernos.   

A propriedade coletiva dessas terras tem sido reivindicada pelas 

sociedades tradicionais politicamente organizadas em torno de movimentos 

sociais, pela argumentação acerca da específica relação estabelecida com a 

natureza, o conhecimento tradicional e seus modos de vida diante das ameaças 

de expropriação sofridas pelo modo de produção capitalista.  

Não apenas por meio da reivindicação dos movimentos sociais, como 

também pela mobilização do movimento ambientalista internacional, de parte da 

sociedade civil e de segmentos políticos de esquerda, o Estado tem formulado 

dispositivos jurídicos de proteção aos territórios tradicionais, como a ratificação 

da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que, em seu 

artigo 14, assegura o direito de que os “povos tradicionais” tenham o direito de 

posse e propriedade das terras que ocupam reconhecidos pelo Estado: “Dever-

se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse 

sobre as terras que tradicionalmente ocupam” (Convenção n. 169 da OIT sobre 

Povos Indígenas e Tribais).  

Almeida sistematizou as modalidades de reconhecimento jurídico das 

“terras tradicionalmente ocupadas” (2004:12), dentre as quais as reservas 
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extrativistas têm sido a modalidade de reconhecimento do território das 

populações identificadas como seringueiros, castanheiros, pescadores e 

quebradeiras de coco-babaçu, além de outras modalidades de reconhecimento 

de populações que assumem outras identidades culturais baseadas em 

específica relação com a natureza. A esse espeito, elaboramos o Quadro 3, a 

seguir:  

 

Quadro 3 - Formas jurídicas de reconhecimento dos territórios tradicionais 
 

Identidade territorial Modalidade de 
reconhecimento 

Dispositivo legal 

Seringueiros e 
castanheiros 

Reserva extrativista e 
posse 

Artigo 20 da Constituição 
Federal 

Pescadores Reserva extrativista em 
terrenos de Marinha 

Artigo 20 da Constituição 
Federal 

Quebradeiras de coco-
babaçu 

Posse, uso comum e 
reserva extrativista 

Artigo 20 da Constituição 
Federal e artigo 196 da 

Constituição Estadual do 
Maranhão 

Povos indígenas Posse permanente Artigo 231 da Constituição 
Federal 

Quilombolas Título definitivo Artigo 68 da Constituição 
Federal 

Fundos de pasto Concessão de uso Artigo 178 da Constituição 
Estadual da Bahia 

Faxinal Uso coletivo Decreto Estadual do 
Paraná, de 14/08/1997. 

Fonte: Almeida (2004:21). Organizado por Kátia Rangel, em 29 maio 2017. 

 

Ainda, o autor considera que essas modalidades de reconhecimento são 

baseadas no uso comum de determinados recursos naturais, por meio de 

atividades produtivas específicas orientadas para a subsistência do grupo: 

Nesta diversidade de formas de reconhecimento jurídico das 
diferentes modalidades de apropriação dos recursos naturais, 
que caracterizam as denominadas “terras tradicionalmente 
ocupadas”, o uso comum dos recursos aparece combinado tanto 
com a propriedade quanto com a posse, de maneira perene ou 
temporária, e envolve diferentes atividades produtivas: 
extrativismo, agricultura, pesca e pecuária (ALMEIDA, 2004:12). 

 

A posse mencionada pelo autor referencia uma das modalidades de 

reconhecimento jurídico da propriedade privada de posses rurais de todo aquele 

que reside posse de até 50 hectares por período igual ou superior à cinco anos, 

e realiza trabalho por força própria ou familiar, mediante reconhecimento do 
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direito de usucapião, conforme prevê o artigo 191 da Constituição Federal, 

reproduzido no artigo 1.239 do Código Civil: 

Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, 
possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, 
área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, 
tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo 
nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade (Artigo 191 da 
Constituição Federal; Artigo 1.239 do Código Civil). 

 

Ainda que o reconhecimento do direito de usucapião seja uma 

possibilidade de garantia da terra para unidades familiares de até 50 hectares, 

no que se refere à sociedade tradicional do Cajari, o reconhecimento do território 

tradicional por este instrumento jurídico não contempla a dimensão territorial dos 

castanhais, cuja área média é de 2.000 hectares (SOUSA, 2006). 

No entanto, a possível resolução de parte do problema fundiário do 

campesinato por esse dispositivo esmorece diante os interesses de grandes 

proprietários de terras, grileiros e empreendedores do agronegócio, contrários à 

legitimação dessas posses, na medida em que sua regularização reordenaria a 

cadeia dominial de áreas apropriadas ilegalmente, além da redução de terras 

disponíveis para a territorialização do capital no campo.  

Desse modo, a reivindicação da identidade territorial como estratégia para 

o reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas (ALMEIDA, 2004) tem 

sido o caminho por meio do qual as sociedades tradicionais têm garantido a 

posse de seus territórios, tendo o movimento ambientalista internacional e 

setores da sociedade civil nacional como parceiros que pressionam o Estado, a 

fim de se conter o desmatamento e favorecer o uso sustentável dos 

remanescentes florestais.  

Diante da adoção de um novo caminho político para a legitimação dos 

territórios tradicionais, o conceito de territorialidade surge como explicação das 

relações estabelecidas entre o grupo e seu território, informadas pela identidade 

territorial e sentimento de pertencimento. 

A territorialidade funciona como fator de identificação, defesa e 
força. Laços solidários e de ajuda mútua informam regras 
firmadas sobre uma base física considerada comum, essencial 
e inalienável, não obstante disposições sucessórias porventura 
existentes (ALMEIDA, 2004:10).  
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O autor adota os termos “defesa” e “força” em referência às estratégias 

de manutenção do território pelo grupo mediante a força grupal necessária para, 

dialeticamente, continuarem reproduzindo-se em seu território e protegerem-se 

de ameaças externas de expropriação, sendo que a “força” grupal parte da 

família extensa e da vizinhança, que estabelecem relações de cooperação e 

ajuda mútua. 

Tais estratégias de manutenção do território expressa as relações de 

territorialidade estabelecidas entre o grupo e o território apropriado, sendo que 

tais relações são entendidas por Luchiari (2007) como mediadas pela 

reivindicação da manutenção dos territórios tradicionais diante da expropriação 

que sofrem, definindo o conceito como o modo pelo qual determinado grupo se 

apropria do território, orientado pela identidade cultural e territorial e pelo 

sentimento de pertencimento, mediados pelo processo histórico de formação do 

lugar, transmitido como herança. 

Ainda para Raffestin (1993:161), a territorialidade é constituída “de 

relações mediatizadas, simétricas ou dissimétricas, com a exterioridade”, ou 

seja, com a sociedade envolvente. Para afirmar a territorialidade, Raffestin 

(1993) enfatiza que esta se dá no bojo dos intercâmbios com a sociedade 

envolvente, sendo que  

Conceber a territorialidade com uma simples ligação com o 
espaço seria fazer renascer um determinismo sem interesse. É 
sempre uma relação, mesmo que diferenciada, com os outros 
atores (RAFFESTIN, 1993:161).  

 

Ainda, consideramos que a memória coletiva e as histórias de vida 

também compõem a territorialidade como elementos míticos, afetivos e 

simbólicos que informam a origem da ocupação do território pelo ancestral 

comum do grupo e geração anteriores, bem como as estratégias de apropriação 

adotadas por este, suas técnicas de trabalho e seus conhecimentos tradicionais, 

além do modo de vida que reproduz. 

Diante do exposto, mediante a aproximação do pesquisador com os 

sujeitos sociais pesquisados por meio da realização de trabalhos de campo e do 

alcance da compreensão do significado do território para a população 

pesquisada, compreendemos o território tradicional, para as populações 
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agroextrativistas do Cajari, como o território coletivo onde se dá a reprodução da 

memória e do modo de vida. 

Sendo o território apropriado pelas sociedades tradicionais um território 

coletivo, de uso comum e de sentimento comum de pertencimento, é a partir dele 

que se forma a memória coletiva, que, por sua vez, é formada por memórias 

individuais e familiares, que por vezes incorporam territórios míticos, territórios 

ocupados em momentos históricos passados, sobretudo por aqueles que 

vivenciaram a experiência da migração.  

O território é, portanto, concreto e simbólico: presente e passado, mas 

também futuro, já que a partir do território ocupado no presente são projetadas 

perspectivas de sua expansão, que incorpora, mais uma vez, porções 

descontínuas acrescentadas ao território coletivo, como, por exemplo, por meio 

dos jovens que migram sazonalmente para estudar.  

O território concreto é também o território da defesa e da proteção, num 

movimento dialético entre proteção e defesa do grupo e do território, cuja 

manutenção é essencial para a reprodução dos sujeitos, por meio da 

manutenção dos espaços produtivos, de moradia, lazer e comunicação com os 

seres míticos.  

Sendo também o território onde se dá a reprodução do modo de vida do 

grupo, a sociedade tradicional que habita a região do Cajari identifica-se 

territorialmente na medida em que é sobre este determinado território, e nenhum 

outro, que está localizada a casa, o quintal, a horta, o chiqueiro e o galinheiro, o 

paiol, a roça, o igarapé, as árvores, o campo de futebol, a escola, o bar, a casa 

de farinha, a casa dos parentes, dos amigos, do(a) namorado(a), das famílias 

conhecidas, os pontos de caça e pesca, os castanhais, seringais, ramais, rodovia 

entre outros. 

Do mesmo modo, também é no território apropriado, e não em outro, que 

estão presentes elementos simbólicos pertinentes ao modo de vida, que 

expressam a trajetória de constituição dinâmica destes, como os vínculos 

afetivos, as relações sociais, lugares sagrados, lugares onde os mortos foram 

enterrados, de aparição de santos e seres míticos, de benzimento, de lazer, de 

lavar roupa, de atracar o casco, de fugir e se esconder. 

Assim, a partir do território, o indivíduo percebe-se integrado a um sistema 

familiar que o une a um sistema comunitário, social e cultural, com valores e 
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conhecimentos transmitidos desde o ancestral comum, ou dos primeiros 

ocupantes, passando pela necessidade atual de conquista de autonomia na 

gestão compartilhada do território por meio da participação nas assembleias e 

alcançando expectativas que transcendem os limites do território apropriado, 

como a vivência nas cidades próximas, conhecendo outros modos de vida sem, 

no entanto, deixar de se sentir pertencente ao seu modo de vida tradicional. 

É a partir dessa concepção de território tradicional, concreto e simbólico, 

em que ocorre a constituição da memória coletiva e a reprodução do modo de 

vida, que as sociedades tradicionais desenvolvem suas identidades como 

grupos com cultura própria que, no caso do Cajari, assumem a identidade 

cultural agroextrativista, a partir das atividades produtivas reproduzidas no 

território, em torno das quais consolidou-se seu modo de vida. 

A identidade cultural também incorpora a identidade para com o grupo e 

para com o território, a partir do que se compreende a territorialidade do grupo 

como expressão das relações sociais estabelecidas entre este e seu território e, 

o sentimento de pertencimento para com este, que são elementos do modo de 

vida, discutido no capítulo a seguir. 
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3. DA APROPRIAÇÃO TERRITORIAL 
AO MODO DE VIDA NA SOCIEDADE 

TRADICIONAL DO CAJARI 

 

 

Autora: Kelvin Wendel Alfaia dos Santos, em 30.11.2014 

 

Figura 7 – Estátua representando castanheiro carregando o jamaxi. 
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Em memória delas [“pelo menos uma dezena de pessoas 
que conheci e que me acolheram (...) [e] que foram 
assassinadas nos meses ou anos seguintes”] escrevi este 
livro, modesto anúncio de sua tragédia, de suas lutas, de 
sua coragem e de suas lições de vida, para que do fundo 
de seu silencia a esperança ainda se faça grito e palavra 
(MARTINS, 2014:20). 
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A coleta da castanha, que é uma das principais atividades produtivas do 

modo de vida que será analisado neste capítulo, é homenageada na estátua 

localizada na sede municipal de Laranjal do Jari:  um castanheiro carregando 

seu jamaxi, que é um dos instrumentos de trabalho utilizados na coleta da 

castanha, conforme será explicado adiante. 

Também, a homenagem ao castanheiro pode ser interpretada em seu 

sentido político, já que é o território tradicional fora conquistado em dois 

contextos diferentes de luta: a luta pela sobrevivência daqueles antepassados 

migrantes e cujas especificidades do modo de vida vivenciado foram registradas 

na memória coletiva, bem como pela luta dos castanheiros que militaram pela 

criação da reserva extrativista. 

Este é o sentido da epígrafe do presente capítulo, na qual Martins (2014) 

valoriza a memória de outros camponeses que dedicaram-se à luta pela 

sobrevivência e pela conquista da terra 

É por isso que o modo de vida é um conceito chave do estudo das 

comunidades que ocupam a Reserva Extrativista do Rio Cajari: a apropriação do 

território passa pela manutenção do modo de vida.  

Como conceito teórico, o modo de vida tem sido resgatado na Geografia 

após o movimento de renovação crítica desta (MORAES, 2005c; MOREIRA, 

2006; BOMBARDI, 2007), a partir do qual o geógrafo assume uma postura crítica 

em relação à realidade estudada e busca denunciar as mazelas sociais, como 

se observou em Sader (1986), discutido anteriormente. 

A partir de tal contexto epistemológico, a descrição de grupos 

camponeses tem incorporado um crescente detalhamento acerca de seu modo 

de vida (MARQUES, 1994; BOMBARDI, 2004; CASTRO, 2004; BARBOZA, 

2007; REZENDE DA SILVA, 2008; RANGEL, 2009; GIACOMINI, 2010; ISOLDI, 

2010; FARIAS, 2014) com o objetivo de analisar a expropriação pelo modo de 

produção capitalista, a recriação de sistemas de produção, a trajetória migrante, 

entre outros temas. 

Essas análises de caráter economicista têm sido criticadas por uma 

vertente humanista da Geografia Crítica que, sob o olhar do materialismo 

histórico dialético, busca compreender a recriação do campesinato para além da 

economia camponesa, tanto através de seus aspectos imateriais – como as 

relações de territorialidade, solidariedade e oralidade –, como pela reprodução 
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de seus meios de vida, de tal maneira que o conceito modo de vida tem sido 

empregado para analisar aspectos materiais e imateriais do campesinato. 

À guisa de resgate histórico, pode-se dizer que Marques (1994; 2014) e 

Nabarro (2014) concordam que o conceito modo de vida foi incorporado pela 

Geografia a partir dos estudos monográficos de Vidal de La Blache, em que se 

apresentava a noção de gênero de vida, entendida como “o conjunto de relações, 

costumes e técnicas que o homem desenvolve a partir de sua relação com o 

meio” (NABARRO, 2014:16). 

Segundo Nabarro (2014), Le Play influenciou La Blache acerca do 

conceito modo de vida – assim como o fez na realização de trabalhos de campo, 

conforme discutido anteriormente –, “por meio da defesa daquele de que o meio 

exerce forte influencia sobre a sociedade” (NABARRO, 2014:27). 

Novamente o diálogo entre Geografia e Antropologia vem à tona, por meio 

dos estudos acerca do modo de vida de sociedades primitivas e urbanas: 

Nabarro (2014) destaca outros autores que discutiram o modo de vida na 

interface entre as duas ciências, entre eles Lewis S. Morgan e seus estudos 

sobre evolução social e parentesco; os estudos de Darcy Ribeiro sobre “modos 

regionais de viver, pensar e ser: sertanejo, crioulo, caboclo, caipira e sulino” 

(NABARRO, 2014:31); e os de Claude Lévi-Strauss e Clifford Geertz acerca da 

dinâmica cultural de sociedades primitivas, tradicionais e modernas sob a 

influência dos valores modernos.  

Entre esses autores, Nabarro (2014) também cita Pierre Monbeig, que, a 

partir de sua formação na escola francesa de Geografia, contribuiu para a 

instituição do trabalho de campo na Geografia brasileira e iniciou o debate sobre 

modo de vida nessa escola com seu estudo sobre o modo de pensar e a 

ideologia do bandeirante, no contexto do avanço de frente pioneira do café.  

Entretanto, a definição conceitual de modo de vida encontrou 
grandes avanços a partir dos estudos de Pierre Monbeig no 
Brasil entre as décadas de 1930 e 1940. As relações sociais e o 
movimento das franjas pioneiras no interior do estado de São 
Paulo forneceram a Monbeig subsídios para elaboração de uma 
nova definição de modo de vida e revelaram um elemento 
fundamental da sua composição: a ideologia, ou seja, o caráter 
imaterial. O pensar do bandeirante, seus valores, sua visão de 
mundo, se materializava a partir da reprodução do discurso do 
rápido enriquecimento nas zonas de expansão (NABARRO, 
2014:16). 
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No trabalho de Monbeig não apenas o modo de vida do bandeirante mas 

também o de profissionais liberais, como médicos e comerciantes, foi 

influenciado pela ideologia do enriquecimento rápido, devido ao trabalho na 

frente de pioneira, instigando o confronto entre diferentes modos de vida nessas 

áreas, como já discutido por Martins (1975; 1990; 2014; 2015). 

Após Monbeig, o modo de vida foi retomado pela Geografia Crítica no bojo 

dos estudos referentes ao campesinato, mais especificamente por Marques 

(1994) que, ao estudar o modo de vida camponês, compreende-o a partir de 

seus aspectos materiais e imateriais: 

O modo de vida camponês é formado por um conjunto de 
relações familiares e de vizinhança, formas de organização da 
produção imediata, condições materiais de vida e de trabalho, 
relações políticas e religiosas. Tais relações se apoiam num 
sistema de valores que lhes dá sentido. 
...................................................................................................... 
O campesinato possui um modo de vida tradicional, o que não é 
a mesma coisa que afirmar que ele seja imutável. A tradição é 
alvo de uma constante recriação (MARQUES, 1994:04).  

 

Diante do exposto, o modo de vida reaparece não apenas como trabalho 

e “condições materiais de vida”, mas também como relações sociais, políticas, 

religiosas e valores recriados pelo modo de produção capitalista, que, como 

estratégias de recriação de si próprio, incorpora diferentes sociedades e seus 

específicos modos de vida.  

Como resultado,  

O campesinato tem a história marcada pela resistência. A sua 
reprodução subentende o recurso a uma diversidade de ações e 
adaptações para fazer face às imposições da sociedade 
capitalista que ora impedem, ora limitam a recriação de suas 
condições de produção, ora a submetem a um novo patamar de 
reprodução com base na sua maior integração e dependência 
(MARQUES, 1994:06).  

 

Influenciada pelo materialismo histórico dialético e pela recriação do 

campesinato, para Marques (1994), o modo de vida revela não apenas 

estratégias de resistência camponesa diante da sociedade capitalista como 

também estratégias de recriação, ideia que corrobora Nabarro: 

quando pressionado pelas demandas exteriores à área 
camponesa, leia-se pressão do mercado, o camponês se 
reequilibra de duas formas: ou ele aumenta a produção (e a 
carga de trabalho), ou ele diminui o consumo, comendo menos 
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calorias e/ou abdicando de comer alguns alimentos (NABARRO, 
2014:222). 

 

O aumento da produção ou a redução do consumo de calorias são 

exemplificados como estratégias de recriação do campesinato, para que este 

não renuncie à terra de trabalho, uma vez que a permanência na terra é condição 

para a reprodução da classe camponesa.  

No entanto, não apenas a terra, mas a partir dela, Marques (2004) aponta 

outros valores estruturantes do modo de vida camponês, como a família e o 

trabalho, bem como as relações sociais entre as famílias camponesas e a família 

extensa que se reúne em determinado território: 

Entende-se modo de vida camponês como um conjunto de 
práticas e valores que remetem a uma ordem moral que tem 
como valores nucleantes a família, o trabalho e a terra. Trata-se 
de um modo de vida tradicional, constituído a partir de relações 
pessoais e imediatas, estruturadas em torno da família e de 
vínculos de solidariedade, informados pela linguagem de 
parentesco, tendo como unidade social básica a comunidade 
(MARQUES, 2004:145). 

 

O modo de vida tradicional se caracteriza por uma sociabilidade 
territorializada, preferencialmente na escala do local, informada 
por um sentimento de pertencimento ao lugar. Porém, na 
realidade brasileira, a territorialidade camponesa também pode 
se projetar sobre um espaço mais amplo, a partir da constituição 
de uma rede familiar extensa (MARQUES, 2004:153). 

 

É no território ocupado que as relações sociais são reproduzidas, 

intensificando a apropriação do território de forma concreta e simbólica, o que é 

corroborado pela autora quando menciona o sentimento de pertencimento 

referente ao território imediato e, também, o amplo território apropriado pela 

família extensa.  

É a partir da terra que a família extensa se organiza em determinado 

território, desdobrando-se por relações de matrimônio, compadrio, ajuda mútua 

e vizinhança (CANDIDO, 1964), resultando no que Marques (2004) define como 

sociabilidade territorializada entre as famílias. 

Já Suzuki (1996) desenvolve o conceito modo de vida como resultado da 

combinação entre a visão de mundo de cada grupo, sua percepção, concepção 

e vivência em relação ao espaço produzido e acrescida também da existência 
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de modos de vida anteriores, o que ressalta o caráter dinâmico e histórico do 

modo de vida. Nas palavras do autor, o modo de vida  

aponta para uma visão de mundo que os moradores possuem 
em momento determinado, bem como as transformações que 
foram operadas em relação à percepção, à vivência e à 
concepção do espaço existentes em modos de vida anteriores 
(SUZUKI, 1996:190). 

 

A compreensão do modo de vida a partir da “forma como os moradores 

percebem, vivem e concebem o espaço” reaparece em Suzuki, quando o autor 

redefine o modo de vida 

pela forma como os moradores percebem, vivem e concebem o 
espaço, mediados pelo conjunto de suas práticas cotidianas e 
por sua história, posição que ocupam na sociedade envolvente 
e forma específica que assegura a sua reprodução social, 
constituindo-se no modo pelo qual o grupo social manifesta sua 
vida (SUZUKI, 2013:633). 

 

Novamente, a relação entre diferentes sociedades é apontada como 

elemento característico do modo de vida, o que é explicado por meio do 

movimento dialético de distanciamento e aproximação, bem como pela 

historicidade do grupo e formas específicas de reprodução social (SUZUKI. 

2013). 

Ainda, o autor critica a interpretação das sociedades tradicionais 

apartadas da sociedade urbano-industrial, entendendo-a como uma leitura 

idílica, uma vez que a realidade aponta para a mediação da mercadoria como 

elemento de intensificação dos intercâmbios estabelecidos entre ambas, de 

modo que as sociedades tradicionais: 

não estão apartadas da sociedade urbano-industrial (...) estão 
sim, cada vez mais, mediadas pelo mundo da mercadoria, por 
influências que chegam aos moradores por rádio, televisão, 
internet, escola, igreja, dentre vários outros meios (SUZUKI, 
2013:630). 

 

No Cajari, não apenas o rádio, televisão, internet, escola e igreja têm 

contribuído para a incorporação de signos da modernidade, como também as 

feiras das cidades próximas, onde os trabalhadores comercializam a produção 

dos roçados e compram mercadorias diversas, dentre as quais alimentos, 

roupas, calçados, celulares, eletrodomésticos e brinquedos. 
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Nabarro (2014), por sua vez, acrescenta o entendimento do modo de vida 

como categoria de análise pois, enquanto fenômeno da realidade, permite 

compreender o campesinato para além de sua reprodução econômica e material, 

investigando também sua reprodução imaterial: 

E, na realidade atual, o modo de vida é uma categoria mais 
adequada porque nela está contida uma série de relações e 
mediações que permitem o entendimento desde os elementos 
econômicos até os culturais, psicológicos e costumeiros mais 
intrínsecos, que influenciam o fazer-se da vida no campo 
(NABARRO, 2014:219). 

 

Enquanto categoria de análise, o modo de vida incorpora a potência de 

superação da condição subalterna do campesinato, o que corrobora a posição 

de Martins (1975) acerca da “explosão de movimentos sociais” como terceira 

resposta possível do campesinato à expropriação que lhe foi imposta pelo modo 

de produção capitalista. 

O poder dos camponeses está, também, no potencial de 
mobilização social contra o sistema hegemônico (…). A 
modernização da agricultura, ao contrário do que se pensava, 
não acabou com os camponeses. Ao contrário, os colocou 
enquanto protagonistas das lutas sociais no Brasil, conformando 
o maior movimento de contestação da ordem pré-estabelecida. 
Além disso, as políticas estatais direcionadas à 
manutenção/(re)criação do campesinato caminham, também, a 
partir da pressão dos camponeses organizados (NABARRO, 
2014:215). 

 

Assim, o modo de vida camponês, ao reproduzir-se em nossa sociedade 

a partir de um contínuo e contraditório movimento de recriação, incorpora 

diferentes estratégias para sua reprodução, como a organização política em 

torno dos movimentos sociais, o assalariamento de parte da família, a migração 

em busca de novas terras de trabalho, a recusa do pagamento de rendas, o 

trabalho familiar e coletivo como forma de suprir a força de trabalho insuficiente 

em determinadas etapas do processo produtivo, as relações de territorialidade, 

a busca incessante pela reprodução da força de trabalho familiar e a reunião da 

família extensa, entre outras. 

Na Reserva Extrativista do Rio Cajari, a recriação do campesinato é 

observada a partir da trajetória migrante dos trabalhadores expropriados na 

região nordeste, e que reorganizaram seu modo de vida a partir da exploração 

do látex e da coleta da castanha.  
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Ainda que a extração da seringa tenha transformando-se numa atividade 

produtiva muito pouco representativa, à qual os trabalhadores referenciam 

apenas em relação ao passado, a coleta da castanha, por sua vez, mantém-se 

associada ao trabalho agrícola, de modo que a sociedade que ocupa a Reserva 

Extrativista do Rio Cajari entende seu modo de vida como agroextrativista, termo 

definido como  

uma atividade que vem sendo desenvolvida por uma unidade de 
produção familiar que associa a agricultura de corte e queima 
como a coleta de produtos das florestas e rios da Amazônia. 
Esta atividade desenvolve-se através da utilização de saberes 
herdados dos ancestrais indígenas associados aos 
conhecimentos dos colonizadores e que ao longo da história tem 
garantido uma produção agroextrativista que é utilizada para o 
autoconsumo e para o mercado, desempenhando assim um 
papel fundamental na região (FILOCREÃO, 2014:08). 

 

Segundo o autor, o agroextrativismo é a simples combinação entre as 

atividades agrícola e extrativista, praticadas pelo trabalho familiar a partir de 

saberes tradicionais e que visa a economia do excedente, sendo este um 

elemento central do modo de vida atualmente reproduzido, na medida em que 

define a identidade daquela sociedade: 

Pois é como agroextrativistas que os mesmos identificam-se, 
autodenominação empregada pelos mesmos após a criação da 
Reserva Extrativista do Rio Cajari, em 1990, quando a partir de 
então puderam praticar suas atividades agroextrativistas sem 
impedimentos de um determinado “patrão” (VASCONCELOS, 
2015:41). 

 

A regulamentação da prática agrícola após a criação da reserva 

extrativista por meio de seu Plano de Utilização representou a afirmação de uma 

identidade fundada em atividades historicamente reproduzidas naquele território, 

porém proibidas em determinados momentos históricos. 

Nesse sentido, os roçados, a produção da farinha, o extrativismo de frutas 

e castanha, o beneficiamento e a comercialização de seus subprodutos, a caça 

e pesca são elementos que integram o modo de vida, bem como suas formas de 

habitação, seus espaços políticos (associação de moradores, escolas, capelas 

e cozinhas comunitárias), o lazer e a circulação de mercadorias nos igarapés; 

esses elementos serão descritos nas próximas páginas, a fim de se compreender 
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e analisar o modo de vida reproduzido no território apropriado pela sociedade 

pesquisada.  

A Figura 8, a seguir, retrata a comunidade Marinho, atualmente formada 

por 27 famílias, e cujo nome mítico remonta ao seu primeiro morador, que “abriu” 

aquelas terras para se instalar com sua família e fazer seu roçado.  

 

Figura 8 – Comunidade Marinho 

 

Autora: Kátia S. Rangel, em 17.04.2015 

 

A maior parte das casas é construída com madeira e telhas de 

fibrocimento, dispostas ao longo da ruela principal da comunidade, onde 

instalou-se fios elétricos para a transmissão da energia produzida por gerador, 

entre 18 e 22 horas; também, antenas parabólicas foram instaladas pelos 

moradores. Observamos dois telefones públicos e uma antena de celular, 

instalados por companhias de telecomunicações, sendo que a antena de celular 

destaca-se entre as diferentes copas de árvores, dentre as quais as mais altas 

são de castanheiras, uma delas localizada à esquerda da ruela, no plano de 

fundo da figura e a outra, no lado direito, ao final da ruela. 
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Na figura anterior, destaca-se a casa de cores branca e amarela, onde 

reside D. Raimunda Pinto Gonçalves, 76 anos e Sr. João Vicente Neto, de 82 

anos, que explorou seringa com seu pai no tempo do patrão Crispim de Almeida. 

Pais de seis filhos, dentre os quais D. Nazaré Gonçalves Vicente, formaram a 

vila do Marinho a partir das famílias constituídas por seus filhos, apesar de, 

atualmente, apenas D. Nazaré residir na mesma comunidade que seus pais, 

ainda que em núcleo menor, com sua respectiva família, ao passo que os demais 

filhos do casal residem em outras comunidades da reserva.  

Na Figura 9 representa-se a atual casa da família do Sr. Raimundo Pereira 

e da D. Severiana, construída em alvenaria – com recursos provenientes do 

Crédito Habitação, gerido pelo INCRA e acessado por meio da associação de 

moradores – para substituir a antiga casa de madeira em que moravam e que 

atualmente é usada como paiol. 

 

Figura 9 – Casa de alvenaria 

 

Autora: Kátia Rangel, em 5.4.2012 

 

No quintal deles há diferentes espécies de árvores frutíferas, como 

manga, limão, laranja, goiaba, graviola, cupuaçu e cacau, entre outras e, também 

há uma antena parabólica e caixas-d’água nas quais a família armazena água 
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da chuva para uso na cozinha e para aguar as hortaliças; também lavar roupas 

à máquina.  

Além da antena parabólica e da máquina de lavar roupas, há um televisor, 

freezer, celular e roupas compradas em lojas das cidades próximas, o que 

representa a incorporação de elementos modernos no modo de vida local e a 

coexistência desses elementos com os tradicionais, como o jirau – uma mesa 

construída artesanalmente com a madeira disponível no local e provida de 

torneira, sobre a qual se preparam as carnes a serem cozidas e juntam-se as 

sobras de comida dos utensílios ali lavados para alimentar as pequenas criações 

do quintal, como diferentes espécies de galinhas e patos.  

O abastecimento de água da comunidade é feito por motor a diesel, que 

bombeia água desde o igarapé do Marinho até as duas caixas-d’água principais 

da comunidade, localizadas no centro da vila, e destas para as casas dos 

moradores e para outras construções, entre elas a Escola Estadual Marinho do 

Cajari – representada na Figura 10, mas também vista na Figura 8, no lado 

esquerdo da ruela –, onde se leciona apenas para o Ensino Fundamental, 

enquanto o Ensino Médio é ofertado pela escola estadual da comunidade Água 

Branca.  

Outro espaço coletivo é a pequena igreja dedicada à Nossa Senhora de 

Nazaré, a padroeira da comunidade. A construção representada na Figura 10 é 

a segunda igreja da comunidade, em substituição à edificação original. É ali que 

se comemora o dia da padroeira, no segundo domingo de outubro: as 

comemorações em sua honra revelam a prática do catolicismo rústico, que 

incorpora a crença em divindades religiosas e míticas, curandeiros, benzedores, 

cerimônias, festas, dias de santos, momentos mágicos, dever de caridade, 

respeito às divindades, aos chefes de família e aos mais velhos, conforme as 

descrições do mundo caipira feitas por Antonio Candido (2001). 
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Figura 10 – Escola Estadual Marinho do Cajari 

 

Autor: Irenildo Silva, em 30.11.2014 

 

Figura 11 – Segunda Igreja de Nossa Senhora de Nazaré 

 

Autora: Kátia Rangel, em 30.11.2014. 
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A principal atividade realizada pela Igreja é a festa anual do santo ou santa 

padroeiro(a) da comunidade, quando se organiza uma semana de programação 

religiosa e profana (CORRÊA; ROSENDAHL, 2005), no bojo da qual se reza o 

terço todas as noites. 

No domingo dessa semana, que é o dia principal da programação religiosa 

e cuja a participação dos fiéis é obrigatória, há missa matinal rezada pelo padre, 

seguida de procissão, na qual os fiéis acompanham o percurso da imagem do(a) 

padroeiro(a) por entre as capelas das comunidades vizinhas, momento em que 

são pagas as promessas feitas ao padroeiro, bem como são renovados os votos 

de fé.   

Após a procissão, já no fim do dia, inaugura-se a programação profana 

com a realização do baile dançante, que é interrompido pelo bingo e pelo leilão, 

em que os participantes concorrem às prendas doadas pelos fiéis. 

Além da festa anual do santo(a) padroeiro(a), cada igreja tem atividades 

mensais a serem cumpridas, como a missa rezada pelo padre vinculado à 

diocese de Laranjal do Jari, ao passo que as demais missas são rezadas por um 

dirigente da Igreja, cujos princípios da liturgia foram-lhe ensinados pelo padre; 

também é de responsabilidade do dirigente leigo da igreja a condução da reza 

do terço. A pessoa que assumirá essa posição é sorteada mediante prévia 

inscrição, bem como seus ajudantes, a quem são atribuídas as tarefas de 

limpeza semanal e preparação da igreja para a realização das missas e a reza 

do terço. 

A participação nas tarefas da Igreja, inclusive aquelas realizadas em 

mutirão, é compreendida no catolicismo rústico como um dever para com Deus, 

e é, portanto, obrigatória (CANDIDO, 2001). Também é obrigatória a participação 

em mutirões convocados pelos chefes de família, de modo que o catolicismo 

rústico contribui, assim, para a “utilização ótima da força de trabalho” (MARTINS, 

1975:38) do grupo, na medida em que os participantes do mutirão cooperam na 

realização de tarefas que demandam mais braços do que o disponível na 

unidade familiar. 

Um velho caipira me contou que no mutirão não há obrigação 
para com as pessoas, e sim para com Deus, por amor de quem 
serve ao próximo; por isso, a ninguém é dado recusar auxílio 
pedido. Um outro, referindo-se ao tempo de dantes, dizia que 
era o “tempo da caridade” – justamente por essa disposição 
universal de auxiliar na lavoura a quem solicitasse. Ambos, 
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todavia, se referiam sempre a auxílio de moradores do mesmo 
bairro – o que era o limite da cooperação e dos deveres 
(CANDIDO, 2001:89). 

 

A unidade territorial básica referida por Candido é o bairro, porém, no 

Cajari, é a comunidade, uma vez que quase todas têm uma capela e um 

padroeiro próprios ou participam das atividades religiosas das comunidades 

vizinhas. 

As comunidades pesquisadas elegeram seu padroeiro ou padroeira a 

partir da designação do padre que as visitava para rezar a missa, casar os jovens 

e batizar as crianças; os dias de cada santo são comemorados conforme o 

Quadro 4 a seguir, aos quais os devotos devem respeito, obediência e fazem 

promessas, sendo atendidos pelo santo diante de um pedido de proteção quando 

no nascimento de uma criança, encomenda de um morto, para alcançar 

determinada conquista e olhar pelos parentes, entre outros.  

 

Quadro 4 – Calendário religioso das comunidades 

COMUNIDADE SANTO DIA DO PADROEIRO 

Açaizal São José 19 de março 

Água Branca Nossa Senhora de Fátima 13 de maio 

Martins São João Batista 24 de junho 

São Pedro São João Batista 28 de junho 

Santa Clara Santa Clara 12 de agosto 

D. Maria São Miguel Arcanjo 29 de setembro 

Marinho Nossa Senhora de Nazaré 2º domingo de outubro 

Santarém Santa Luzia 12 e 13 de dezembro 

Organizado por Kátia Rangel, em 09/06/2015. 

 

A festa em honra à padroeira da comunidade Marinho, Nossa Senhora de 

Nazaré, é considerada a principal festa dentre as comunidades do Cajari, uma 

vez que essa é a principal santa da região norte, comparável à devoção dedicada 

à Nossa Senhora Aparecida, na região sudeste.  

Todas as festas têm em comum as rezas do terço, missa (Figura 12), 

procissão (Figura 13), brincadeiras como bingos, leilões, torneiros de futebol e, 

baile dançante, que podem haver ou não. Inicia-se a programação religiosa com 
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a reza do terço nove dias antes do dia do(a) padroeiro(a) e segue-se rezando 

até o dia da festa, sempre no início da noite, nas casas dos fiéis, com a 

peregrinação da imagem do(a) santo(a) padroeiro(a), ou na própria igreja. 

 

Figura 12 - Novena na comunidade Marinho 

 

Fonte: Mayda Vasconcelos 11.10.2014 

 

A figura acima representa uma novena ocorrida antes do Círio de Nossa 

Senhora de Nazaré, na comunidade Marinho, no dia 11 de outubro de 2014. 

Nesta novena, além dos moradores da comunidade, também participam fieis de 

outras comunidades. A novena é composta por leituras bíblicas, louvores, 

testemunhos de curas, benções e agradecimentos. 

A procissão é considerada o principal momento das festas religiosas e 

ocorre no dia do santo, pela manhã, com distâncias variadas, agregando fieis 

das comunidades vizinhas, cidades próximas como Laranjal do Jari, Mazagão, 

Santana e Macapá, e pessoas que antes residiam nas comunidades e retornam 

nesse período para participar da festividade. 
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Figura 13 – Procissão em honra à Nossa Senhora de Nazaré 

 

Fonte: Mayda Vasconcelos, 12.10. 2014.  

 

Na comunidade Santarém há uma capela dedicada à padroeira da 

comunidade, Santa Luzia: o prédio, construído por meio de mutirão com madeira 

local e telhas de fibrocimento, está localizado junto às casas (ver construção ao 

centro da Figura 14) e tem a escola – também construída por meio do mutirão – 

ao seu lado. Na Figura 14, a escola é a construção que se vê à direita.  

No interior da capela, o altar foi montado sobre uma mesa construída com 

madeiras local, pintada de azul e ornada com velas e flores; atrás desta, via-se 

um cartaz da festividade do Círio de Nazaré do corrente ano. Quando não há 

celebração, a imagem de Santa Luzia fica apoiada na parede atrás do altar e 

sobre os bancos de madeira repousa o andor usado nos dias de procissão, como 

se vê na Figura 15. 

A construção da capela, assim como sua ornamentação, construção da 

mesa para o altar e os bancos usado durante a celebração das missas foi 

realizada em mutirão pelos membros da comunidade, como trabalho oferecido à 

Santa Luzia, a padroeira da comunidade. 
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Figura 14 – Capela da comunidade Santarém 

 

Autora: Kátia Rangel, em 29.11.2014 

 

Figura 15 – Interior da Capela de Santa Luzia 

 

Autora: Kátia Rangel, em 30.03.2013.  
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Outro elemento do catolicismo rústico que também se faz presente no 

modo de vida reproduzido é a presença daqueles que benzem por meio do poder 

que cura concedido por alguma entidade divina. 

Embora seja bastante comum a figura das mulheres benzedeiras, no 

Cajari, os benzedores são maridos das parteiras, de modo que a função destas 

é apenas ajudar as mulheres gestante parirem seus filhos. 

Luiza: Aqui não tinha benzedeira, só benzedor, que eram os 
maridos das parteiras e benzia. Era o Penerá, que agente 
chamava pra ele. Ele já faleceu.  
Quando a criança estava doente: às vezes estava com diarreia 
forte, aí ia, mandava chamar. Só ficava bom se benzesse.  
(Luiza, comunidade Marinho, 30.11.2014). 

 

No que se refere às parteiras, estas são bastante atuantes e valorizadas 

no Cajari, sobretudo porque o hospital e maternidade mais próximos estão 

localizadas na sede municipal de Laranjal do Jari. 

Kátia: As mulheres vão para os hospitais ou têm os filhos aqui?  
Luiza: Sim, tem as parteiras. No Água Branca tem uma parteira, 
a D. Francisquinha, que é a mulher de Sr. Nenê. Aqui tinha 
também, mas só que ela já faleceu. Faz o pré natal no posto e, 
as que têm família pra cidade vão pra casa de algum parente, 
conhecido, quando chega o mês de ganhar nenê, mas devem 
ser bem poucas. 
Kátia: Como mandava avisar a parteira: na hora que começa a 
dor já vai avisando, ela já vem vindo e traz as coisas, fica na 
casa, separa um quarto...? 
Luiza: É separado um quarto e fica só a gente lá, com a parteira 
e os homens tem alguns que vai pra roça.  
Kátia: E os homens da casa? 
Luiza: Tem alguns que vai pra roça, ele ia de noite. Da Aldiane 
foi minha mãe mesmo, porque não deu tempo pra parteira 
chegar. Porque eu não disse, era umas nove horas que eu 
comecei a sentir dor e eu não falei. Perguntavam o que eu tinha 
e eu não falava nada, mas desconfiavam que tinha algo errado. 
Tinha umas pessoas que vinham conversar na boca da noite, 
porque não tinha televisão e o pessoal costumava conversar em 
casa e tinha umas pessoas em casa e eu esperei elas saírem. 
Isso era umas dez horas, foi aí que saíram pra buscar a parteira 
lá. A Aldiane nasceu e foi mamãe que pegou, e minha irmã, a 
mãe da Mayda, a Rute. Depois ela disse: “Me deu vontade de te 
dar uns tapas! Porque tu não disseste e deixaste pegar teu 
filho?”. 
Mas era porque tinha gente em casa e eu não queria dizer; o 
pessoal estava conversando e depois que eles saíram que eu fui 
dizer.  
Da Aldejane eu senti umas 9 horas, mas aí estava só eu e o pai 
dela, daí eu disse pra ele e foi chamar antecipado. E foi rápido! 
Mayda: Quem foi a parteira? 
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Luiza: Foi D. Raimunda, a mãe da Liete, aquela que agente 
chamava de D. Mujua pra ela. Ela mora lá no Irapurã, lá 
embaixo. 
Kátia: Ela fez muitos partos aqui?  
Luiza: Não, só quando não tinha a parteira lá do Açaizal, a 
Durvalina, só que a gente chamava de Lenzinha, e lá do Fundão, 
que era a D. Janó. Ela era mais quando não tinha, ela era 
acostumada porque ela mesma fazia o parto dela, tinha filho 
sozinha. 
Kátia: Os seus partos foram todos aqui? 
Luiza: 3 foram aqui e 3 foram no hospital, porque o primeiro eu 
sofri muito: eu sofri três dias com dor e quase não conseguia ter 
e, as 2 meninas, eu também tive, mas foi bem rapidinho.  
Os homens, o Linardi, esse que faleceu, eu tive ele no hospital. 
Foi difícil, porque não me dava dor dos homens. Eu percebi 
depois que eu tive o Linardi, o George e o Ian. Todos os homens 
que eu tive foram lentos, sem dor, nem nada. Os meninos foram 
mais preguiçosos, era aquela preguiça. As mulheres eram mais 
rápidas. Das meninas foi questão de duas horas. Foi! Bem 
rápido!  
O último, que é o Ian, eu fui operada porque eu inchei muito. Eu 
fiz o pré natal e eu tomava muito remédio pra poder segurar ele. 
Mas aí eu tive que fazer a cirurgia e ser operada. Eu aproveitei 
para fazer a cirurgia para não ter mais filho. 
(Luza, comunidade Marinho, 30.11.2014) 
 

 

As parteiras, os benzedores e os velhos são considerados os guardiões 

do conhecimento tradicional acerca do manuseio de ervas e óleos medicinais 

para o preparo de chás, xaropes, emplastos, bem como simpatias, rezas, 

proteção contra más energias, mau olhado, inveja, azar entre outros 

Kátia: Os benzedores receitam o uso de chás e remédios 
naturais? 
Luiza: Chá de hortelã, papagainho, porque ele é travoso. Eu uso 
chá de alho pra pressão alta, prisão de ventre; chá de macela 
pro intestino, dor de barriga, diarreia, essas coisas. Chá de 
verônica, que é anti-inflamatório. 
Mayda: Folha de goiaba, folha de caju, papagainho e 
hortelãzinha é bom pra cólica menstrual. Papagainho, hortelã, 
capim- marinho, barbatimão.  
Kátia: Barbatimão é pras coisas de mulher, faz banho de 
assento.  
Luiza: Pra quem tem pressão baixa e prisão de ventre também. 
Casca da preciosa também é bom pra prisão de ventre.  
(Luiza, comunidade Marinho, 30.11.2014). 
 

A necessidade da ajuda mútua, seja para acudir ao chamado das 

gestantes, dos velhos, ou para as comadres ajudarem-se reciprocamente no 

cuidado dos filhos pequenos, bem como para os compadres olharem pela 
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segurança da casa um dos outros, faz da solidariedade uma marca característica 

do campesinato, o que pode ser observado por meio da construção de casas 

próximas, como que reunindo membros da família extensa. 

Na comunidade Santarém, a construção de algumas casas segue um 

padrão circular em torno de um grande terreno que é um espaço de convívio e 

incorpora as funções de campo de futebol e praça, por exemplo. Há ainda outra 

pequena aglomeração de casas que foram construídas ao longo o curso do rio. 

A proximidade das casas com o igarapé decorre do início da ocupação 

daquela região, discutida no capítulo adiante, quando a navegação pelos 

igarapés era a principal forma de deslocamento. Também era na porta de casa, 

junto ao igarapé, que o chefe de família negociava com os regatões. 

Com a abertura da BR156, a principal forma de acesso às comunidades 

do alto Cajari é a rodovia, de modo que a construção das casas tem se voltado 

para lá, como é o caso da comunidade Santa Clara, onde uma família construiu 

sua casa entre a rodovia e a vila principal, por exemplo. 

No caso das vilas construídas próximas a determinados trechos do 

igarapé – geralmente na curva de um meandro ou em terraços fluviais, como é 

o caso das comunidades Marinho, Santarém e Santa Clara, entre outras –, o 

igarapé exerce a função de abastecimento hídrico da população, de apoio às 

tarefas domésticas, como lavar roupas, utensílios domésticos, limpeza das 

carnes de caça, pescados e até a função de espaço para lazer, como na 

comunidade Santa Clara, onde as crianças se banhavam nas águas 

acompanhadas pelos irmãos mais velhos, que organizavam partidas de futebol 

à margem do igarapé (Figura 17), enquanto seus genitores trabalham na roça, 

transportam a produção até os paióis, fazem a manutenção dos instrumentos de 

trabalho, além de se dedicarem às atividades domésticas, preparando os 

alimentos, cuidando das crianças de colo, da horta do quintal, da criação dos 

animais, da limpeza dos quintais e das igrejas. 
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Figura 16 – Casas construídas junto ao igarapé 

 
Autora: Kátia Rangel, em 05.05.2013.  
 

Figura 17 - Campo de futebol ao lado do igarapé 

 

Autora: Kátia Rangel, em 28.11.2014. 
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Também por ser a comunidade estabelecida na porção mais elevada da 

reserva, instalou-se no território de Santa Clara, junto ao trecho onde foi 

construída a rodovia, uma antena de celular na margem direita e, na margem 

esquerda, uma lanchonete e hospedaria que atende aos trabalhadores da 

antena, bem como a transeuntes, de modo que parte da infraestrutura construída 

ao longo da BR156 está localizada no território dessa comunidade.  

 

Figura 18 – Antena de celular  

 

Autora: Kátia Rangel, em 07.04.2012. 

 

Figura 19 – Lanchonete e hospedaria na BR156 

 

Autora: Kátia Rangel, em 07.04.2012. 
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Na comunidade Santa Clara, a vila é formada por treze famílias 

mononucleares formadas pelos filhos casados do fundador da comunidade, Sr. 

Sr. Sabá. Suas casas são construídas em madeira, bem como a escola e a 

capela, que seguem o padrão das edificações na comunidade Marinho. Por 

conta da semelhança de arquitetura e, portanto, para evitar repetições, imagens 

dessas construções da comunidade Santa Clara constam apenas no Apêndice 

desta pesquisa.  

 

Figura 20 – Vila da comunidade Santa Clara 

 

Autora: Kátia Rangel, em 28.11.2014. 

 

Na Figura 20, observa-se a criação de galinhas de Sr. Sabá junto às 

casas, onde também são cultivadas diversas hortaliças, temperos, ervas 

medicinais, mudas de árvores frutíferas e plantas ornamentais, formando um 

bosque com cebolinha, guiné, limão, laranja, castanha, banana, entre outros 

cultivos, conforme observados ao fundo da Figura 21. Das cinzas de uma árvore 

derrubada fez-se um solo bem adubado onde o açaí, guiné e cebolinha podem 

crescer com vigor. Os troncos maiores dessa antiga árvore alimentam o fogão a 

lenha. 
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Na Figura 22 pode-se ver o fogão a lenha da casa de D. Antônia. O fogão 

foi construído anexo à cozinha, do lado de fora da casa, e faz parte das 

construções do quintal, próximo ao banheiro e um pequeno paiol. É nesse fogão 

que se cozinha o feijão, preparam-se as criações, as carnes de caça e os 

pescados, ao passo que o fogão a gás é acionado apenas para usos rápidos, 

como ferver a água para o café ou cozinhar legumes e arroz. 

 

Figura 21 - Cultivo de hortaliças no quintal 

 

Autora: Kátia Rangel, em 28.11.2014. 
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Figura 22 – Fogão a lenha 

 

Autora: Kátia Rangel, em 07.04.2012. 
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A vila da comunidade foi construída junto a um antigo barracão, dentro do 

qual observamos um balcão que separa uma pequena sala do restante do 

espaço, com porta e janelas individuais. Ali, em outros tempos, eram 

armazenadas as mercadorias aviadas, e os chefes de famílias adquiriam-nas 

após entregar, no mesmo barracão, as pélas de borracha produzidas e as 

barricas de castanha coletadas pelo trabalho familiar. 

No espaço central da vila também há um terreiro, onde as crianças 

brincam e espalham frutas no chão, como vemos à margem direita da Figura 23 

As casas das famílias se dispõem próximas à casa do patriarca da comunidade, 

formando a vila em torno do terreiro.  

No lado direito da figura, atrás das crianças, observa-se a casa de Sr. 

Sabá provida de antena parabólica, por meio da qual as famílias recebem sinal 

de televisão. Ao final do barracão e do terreiro central, o desnível do terreno se 

acentua, denunciando a proximidade do igarapé. 

 

Figura 23 – Barracão  

Autora: Kátia Rangel, em 28.11.2014. 
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Apesar da presença desse barracão em Santa Clara, o território central 

do aviamento praticado na região foi a comunidade Água Branca, onde se 

construiu o barracão central, cujo prédio já não existe; até hoje essa comunidade 

permanece a maior dentre todas da reserva extrativista, e está localizada no 

interior de um castanhal (com algumas castanheiras representadas na Figura 

24), junto ao igarapé que lhe nomeia, cujo curso pode ser adivinhado pela 

presença da ponte de madeira, ao centro da figura. Mais recentemente, a 

comunidade Água Branca é atravessada pela BR156. 

Em função de sua centralidade, nessa comunidade foi construído o posto 

de saúde do alto Cajari, uma escola que oferece o Ensino Fundamental e outra 

em que se leciona para o Ensino Médio – ambas recebem os estudantes de 

Água Branca e de outras comunidades. 

Na Figura 24 observamos a paisagem da comunidade ao entardecer, 

quando os trabalhadores retornam às suas casas e iluminam-nas com lâmpadas 

alimentadas pela energia elétrica produzida pelo gerador da comunidade. 

Na Figura 25, retrata-se o velho entrevistado nessa comunidade, o Sr. 

Raimundo Batista da Silva, conhecido como Sr. Nenê, em companhia de seu 

genro, o Sr. Francisco. Na ocasião, de Sr. Raimundo relatou suas memórias 

sobre o aviamento, abrangendo a chegada e seus avós e de seus pais, agora já 

falecidos, mas que na época ainda eram crianças pequenas; relataram seus 

próprios nascimentos, as transformações das relações de trabalho e a conquista 

da criação da reserva extrativista, como discutido anteriormente, ao longo do 

transcurso de suas vidas até alcançarem a velhice naquela comunidade; por fim, 

falaram do nascimento de seus filhos, netos e bisnetos.  

As comunidades visitadas contam atualmente com pequeno número de 

velhos, portanto houve apenas entrevistas individuais em algumas delas, como 

no Água Branca, por exemplo. Foi na comunidade Santarém que se realizou a 

roda de histórias com a maior participação da comunidade local, uma vez que 

Sr. Antenor, Sr. Francisco, Sr. Bibi e Sr. Antônio chamaram suas filhas e netos, 

e junto deles rememoraram as relações de aviamento e o conflito de terras que 

resultou na criação da reserva (Figura 26). 
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Figura 24 – Comunidade Água Branca 

 

Autora: Kátia Rangel, em 05.07.2013.  

 

Figura 25 – Sr. Nenê e Sr. Francisco 

 

Autora: Kátia Rangel, em 06.07.2013.  
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Na Figura 26, representa-se a roda de histórias realizada na comunidade 

Santarém, que aconteceu no prédio da associação de moradores e teve a maior 

representatividade entre todas as rodas de histórias, pois contou com a 

participação de oito velhos, que relataram suas memórias sobre o aviamento, a 

ocupação do território e os elementos por meio dos quais se constituiu seu modo 

de vida – além da participação de suas filhas e netos.  

Também foi realizada uma pequena roda de histórias na comunidade 

Marinho, que não foi fotografada em respeito aos participantes, da qual 

participaram somente velhos (maiores de 53 anos), de sorte que foi possível 

contrastar informações coletadas nas outras entrevistas com os registros dessas 

rodas, tendo-se seguido o roteiro semiestruturado com o intuito de perseguir os 

mesmos temas.  

Além dessas rodas, foram entrevistados individualmente D. Maria, da 

comunidade São Pedro; Sr. Claudio, da comunidade Martins e Sr. Clemente, da 

comunidade D. Maria, retratados nas fotos a seguir, além de Luiza e Sr. 

Raimundo Pereira, ambos da comunidade Marinho, que não foram fotografados. 

 

Figura 26 – Roda de histórias na comunidade Santarém 

 
Autora: Kátia Rangel, em 30.03.2013.   
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Figura 27 - D. Maria (comunidade São Pedro) 

 

Autora: Kátia Rangel, em 06.04.2012. 
 

Figura 28 - Sr. Cláudio (comunidade Martins) 

 

Autora: Kátia Rangel, em 06.04.2012. 
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Figura 29 - Sr. Clemente (comunidade D. Maria) 

 

Autora: Kátia Rangel, em 29.11.2014. 

 

As comunidades São Pedro e Martins são formadas por uma pequena 

aglomeração de casas dos filhos casados de D. Maria e Sr. Cláudio, 

respectivamente. Essas comunidades não têm capela, escola e barraco da 

associação de moradores, de modo que os estudantes de São Pedro vão para 

a escola da comunidade Maracá, no município de Mazagão, e os de Martins vão 

para Água Branca ou D. Maria; isso também ocorre com a visita às capelas 

próximas quando há presença do padre, cerimônias e festejos. 

D. Maria: Eu sou mãe de 15 filhos; a gente tinha 4 filhos quando 
a gente veio morar aqui: tinha o Zé Carlos, a Maria Nilza, o 
Amarildo e ainda estava de resguardo desse que mora bem ali, 
o Helival. Pois é. Tem 34 anos que a gente mora aqui.  
(D. Maria, comunidade São Pedro, em 05.07.2013). 

 

D. Maria migrou para a atual comunidade quando já adulta, diante da 

necessidade de os filhos frequentarem a escola, tendo nascido, sido criada, 

casado e tido seus primeiros quatro filhos num pequeno lugarejo chamado 

Retiro, afastado da reserva. 

Em sua nova morada, D. Maria viveu a maior parte dos anos de sua vida, 

dedicando-se, de início, à exploração da seringa e, após o desinteresse pela 



212 

 

compra do látex, ao extrativismo em castanhal até então não explorado, do qual 

sua família tomou posse e onde reproduz sua principal atividade produtiva, em 

associação com a agricultura, para a qual continua investindo sua força de 

trabalho, de seu esposo e de seu filho caçula, Hélio, que não recebeu uma “ponta 

de castanha” para si já que não é responsável pelo sustento de sua própria 

família.  

No Cajari, denomina-se “ponta de castanha” qualquer fragmento do 

castanhal delimitado por algum marco geográfico, como um igarapé, a 

ocorrência de determinada espécie de árvore, a construção de bem feitorias, 

como paióis e barracos onde são armazenados os ouriços coletados, ou onde a 

família abriga-se durante o período em que permanece no castanhal.  

Em sua entrevista e quando de nosso retorno para correção da 

transcrição, D. Maria contou-nos que sua mãe já é falecida e que cuida de seu 

pai de criação, já bastante idoso e acamado, tendo ela e sua mãe sido 

abandonadas por seu genitor, não chegando nem mesmo a conhecê-lo. 

Neste movimento de nascimentos dos filhos e netos e de morte de sua 

mãe e pai de criação, a comunidade São Pedro foi territorializada por seus 

descendentes; a casa de D. Maria foi construída no declive de um igarapé e as 

casas das famílias formadas por seus descendentes foram construídas próximas 

a de D. Maria, ao longo de um terraço, que posteriormente foi atravessado pela 

construção da BR156. 

Kátia: Quando o senhor chegou nesta comunidade?  
Sr. Cláudio: Cheguei aqui em 1963.  
Kátia: Quantos anos o senhor tinha?  
Sr. Cláudio: Eu estava com 14 anos. Vim para trabalhar com 
agricultura e castanha, seringa. Na seringa trabalhei 15 anos: 
vendia o látex, o leite e a borracha. 
Kátia: Na época que o senhor veio, quem era o patrão?  
Sr. Cláudio: Era uma empresa que se chamava Jari.  
Kátia: E quem era o Martins?  
Sr. Cláudio: O Martins era um senhor que morava aqui nesse 
local, e assim ficou batizado o lugar, e até hoje continua. 
(Sr. Cláudio, comunidade Martins, em 05.07.2013). 

 

Do mesmo modo em que as comunidades São Pedro e Martins, a 

comunidade D. Maria também foi criada antes da chegada de seus atuais 

membros mais velhos, entre eles Sr. Clemente, que também migrou movido pelo 

trabalho. Atualmente, a comunidade é composta não apenas pelos seus filhos e 
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netos, mas por migrantes recentes chegados do Maranhão, que se dedicam 

exclusivamente à agricultura, uma vez que não são herdeiros de castanhais ou 

pontas de castanha, e já não são encontrados castanhais inexplorados e 

disponíveis para novas famílias, como havia quando D. Maria migrou para a 

comunidade São Pedro. 

Clemente: Aqui, tem o igarapé D. Maria, que foi a moradora mais 
antiga aqui. 
Kátia: Antes, o senhor morava onde?  
Sr. Clemente: Eu morava pra lá no Sororoca. Eu vim daí da 
banda do Mazagão e sou nascido pra aí. A empresa mandou me 
buscar lá onde eu morava pra me trazer pra cá. 
Kátia: Qual empresa?  
Sr. Clemente: A empresa Jari. Eu trabalhei muitos anos com 
eles, então se mudaram tudo pra cá. 
Kátia: Esses aqui são seus filhos? 
Sr. Clemente: Não, meu filho mora ali, só um que mora no 
Maranhão, ele e a mulher, o Marcelo, é o nome dele. Esses são 
do Maranhão, tá com uns 5 anos parece que eles estão aqui. 
Deram um lugar pra ele colocar roça pra lá, e essa roça que ele 
está não dá pra sustentar ninguém. 
(Sr. Clemente, comunidade D. Maria, em 05.07.2013). 

 

Dentre as três citadas, a comunidade D. Maria é a mais antiga e a mais 

bem estruturada: possui uma pequena escola, representada no centro da Figura 

29, construída em alvenaria em 2015, um barzinho, um campo de futebol, uma 

roça de mandioca e uma edificação onde são realizadas as reuniões da 

associação de moradores, no lado direito da foto. Havia também em D. Maria um 

barracão, como o de Santa Clara, cuja construção não existe mais. 

No lado esquerdo da Figura 30, e com mais clareza na Figura 31, pode-

se ver as casas dos moradores alinhadas no lado esquerdo do ramal por meio 

do qual chega-se às comunidades Martins e Santarém, sendo que as casas 

avarandadas foram construídas pelas famílias migrantes recém-chegadas do 

Maranhão. Em todas elas, o padrão de construção é orientado pelo uso de 

madeira local e telhas de fibrocimento. 
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Figura 30 – Comunidade D. Maria  

Autora: Mayda Vasconcelos, em 30.11.2014. 

 

Figura 31 – Casas da comunidade D. Maria 

 

Autora: Kátia Rangel, em 30.11.2014. 

 

Observa-se no segundo plano da Figura 31, próximo ao centro da 

imagem, o mosaico formado pelas copas das árvores, com diferentes altitudes, 

formatos e tons de verde, o que indica a localização de roçados muito próximo 

às casas, entre os quintais, onde estão localizadas as árvores frutíferas, mais 

baixas, e a vegetação densa, mais alta e com copas mais escuras, o que 

intensifica a apropriação do território por meio de espaços contíguos de moradia 

e trabalho, já que o território dessa comunidade é pequeno. 

Outra forma de apropriação do território está exemplificada na Figura 33, 

que retrata a roça de Sr. Francisco, membro da comunidade Açaizal: enriquecido 

com mudas de castanheiras, o território um dia se tornará um castanhal próximo 

à sua casa, adulto e produtivo, que garantirá o sustento de Sr. Francisco na 

velhice e será a herança de seus filhos. 
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A formação de novos castanhais, complementares à roça de mandioca e 

ao cultivo de frutíferas (como o mamoeiro que se vê acima e à direita, na Figura 

33), é entendida como meio de enriquecimento do roçado, pela associação de 

mandioca e castanha. O cultivo das castanheiras ocorre após o cultivo da 

mandioca, que se dá, por sua vez, após as etapas de brocagem, queima e limpa 

do terreno. Esses procedimentos consistem na derrubada da capoeira alta e/ou 

das árvores de maior porte – exceto as castanheiras; na criação de aceiros bem 

controlados, feitos em mutirão e com observância à direção dos ventos, para 

preservar as castanheiras e conter o avanço do fogo; na queima dos arbustos e 

gramíneas (como se vê na Figura 32); e na remoção dos paus de diferentes 

comprimentos e largura, que alimentam os fogões a lenha e os tachos das casas 

de farinha (figuras 39 e 40). 

As cinzas são mantidas no terreno a fim de fertilizarem o solo, por serem 

ricas em nutrientes. O cultivo inicia-se com a abertura de covas nas cinzas secas, 

dentro das quais são enterradas raízes colhidas anteriormente. Desse processo 

completo resultam roças enriquecidas com castanheiras, como se vê na Figura 

33. 

 

Figura 32 – Coivara  

 

Autora: Kátia Rangel, em 30.11.2014. 
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Figura 33 – Roça de mandioca enriquecida com castanheira 

 

Autora: Kátia Rangel, em 29.11.2014. 

 

Giacomini (2010), ao estudar essa agricultura de corte e queima, 

tradicionalmente chamada de coivara e também praticada pelas sociedades 

tradicionais do vale do Ribeira, no estado de São Paulo, considerou que 

A agricultura é, ainda, tradicionalmente praticada pelo sistema 
de coivara, no qual a roça é aberta antes do início das chuvas, 
em local de mata densa, onde a vegetação rasteira é derrubada 
e empilhada em locais estratégicos do terreno e deixada por 
algum tempo para secar. Depois de algum tempo, a vegetação 
seca é queimada, as maiores derrubadas, sendo que os troncos 
maiores são deixados no terreno, semiqueimados e o plantio é 
feito imediatamente depois da queimada das pilhas de 
vegetação derrubada e seca (GIACOMINI, 2010:238).  

 

Os roçados e os castanhais são importantes territórios nos quais as 

famílias reproduzem os pilares do agroextrativismo e que – junto à casa, o 

quintal, as áreas em pousio, o pasto e, às vezes, o trecho do igarapé localizado 

próximo à casa –, representam os territórios produzidos pelo trabalho familiar e 

que asseguram a reprodução da família. 
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Também, após a transmissão da herança, o chefe da família precisa 

manter sob sua autoridade um fragmento do castanhal, chamado de “ponta de 

castanha”, com produtividade que garanta seu sustento durante a velhice e o 

dos filhos solteiros, entre os quais distribuirá o dinheiro obtido a partir da 

castanha coletada em sua ponta. 

No que se refere à transmissão do castanhal do chefe da família entre os 

filhos casados, D. Maria, da comunidade São Pedro, relata que: 

Kelvin: Cada um dos filhos tem as suas castanheiras?  
D. Maria: Tem um que tem junto comigo, o Hélio.  
Roni: Os outros têm outros castanhais?  
D. Maria: É. O Amarildo tem, o Geovani tem, só que não tem 
mesmo o Juninho, mas ele trabalha comigo, esse que mora bem 
aí (...) a gente dividiu, pra cada qual a gente deu um pedacinho.  
Roni: Tudo área de vocês?  
D. Maria: É, tudinho. Pra cada um tirava um pedacinho e a gente 
dividiu pra todo mundo que casou e precisou, né? 
Mayda: Vai casando e vai dividindo as áreas?  
D. Maria: É 
(D. Maria, da comunidade São Pedro, em entrevista realizada 
em 05.07.2013). 

 

O Sr. Cláudio tem um filho casado, tendo destacado uma ponta de 

castanha para este, sendo que os demais filhos, solteiros, permanecem sob a 

autoridade paterna no que se refere à coleta da castanha:  

Roni: O senhor tem quantos filhos?  
Sr. Cláudio: Por aí são dezessete.  
Mayda: Seus filhos têm uma ponta de castanha? 
Sr. Cláudio: Não, nós trabalhamos todos juntos. Só quem tem 
uma área é o Genilson e sua família, mas os outros que estão 
solteiros trabalham comigo. 
Mayda: Então o senhor só cedeu a área para o seu filho que 
casou?  
Sr. Cláudio: Ele trabalha em uma área aqui.  
(Sr. Cláudio, comunidade Martins, em 05.07.2013). 

 

Apesar da fragmentação dos castanhais por divisão da herança, o 

enriquecimento das roças com castanhas não é praticado por todas as famílias, 

mas somente por aquelas que residem a certa distância do castanhal, o que 

demanda que parte da família permaneça no castanhal durante longos períodos: 

às vezes uma semana, às vezes um mês, conforme a distância e as condições 

do ramal de acesso. O principal item de cultivo nos roçados é, de toda forma, a 

mandioca. 
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A importância do cultivo de mandioca dá-se em função de esse ser um 

dos principais itens da alimentação da sociedade local, a partir do qual se come 

a macaxeira – tubérculo não venenoso – cozida; obtêm-se diferentes tipos de 

farinhas, como a farinha amarela, que acompanha as principais refeições; 

prepara-se o ambé, um mingau à base de farinha cozida e água; mistura-se a 

farinha de tapioca ao açaí, faz-se bolos de tapioca; com a goma, prepara-se a 

tapioquinha; e temperam-se, o feijão, carnes de caça e peixes com o tucupi. É, 

portanto, considerada um item essencial para a sobrevivência, além de ser um 

dos mais importantes produtos da economia do excedente.  

O beneficiamento da mandioca ocorre em casas de farinha comunitárias. 

No Marinho, a casa de farinha possui um tanque para amaciar a mandioca, um 

ralador elétrico, gamelas, prensa, dois tachos de zinco e pás para revolver a 

mandioca, representados nas figuras 34 a 40, a seguir. 

Depois de descascada, a mandioca é amolecida no tanque – uma caixa 

d’água disposta junto à casa de farinha –, onde fica “de molho” na água durante, 

aproximadamente, três dias, para só então ser ralada, peneirada, prensada e 

forneada. 

Após o molho, a mandioca é levada para a casa de farinha e colocada 

numa gamela, produzida artesanalmente com madeira local e representada no 

lado esquerdo da Figura 35, na posição vertical. A gamela tem a função de 

aparar as mandiocas, quando colocada abaixo do ralador, que também está 

representado na Figura 35, no lado direito. O ralador é apoiado sobre uma mesa 

de madeira e, ao lado, uma segunda mesa recebe a mandioca já ralada. 

A etapa posterior ao ralo consiste em passar a mandioca pela peneira, 

objeto que se vê na Figura 37, sendo que a granulação da farinha dependerá da 

numeração da malha utilizada na peneira: quanto maior o número de malha, 

mais fina é a farinha e vice versa.  

Quando peneirada, a massa da mandioca é novamente aparada em 

gamela e, após, em sacos de arroz quando na prensa, também feita 

artesanalmente, e retratada na Figura 38, que funciona por meio de alavancas 

que espremem a massa e expulsam a água contida nela. 

Essa água é aparada e os grânulos finos e leves expulsos com ela 

assentam-se no fundo da gamela; serão depois torrados e o subproduto que 

deles se faz é a fécula de mandioca, ou polvilho; a água extraída é fermentada, 
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fervida e temperada com pimentas, alho, sal, jambu e chicória, resultando em 

outro subproduto, o tucupi. 

A massa prensada é forneada no tacho, que é alimentado por lenha, como 

se retrata nas figuras 39 e 40. Até mesmo as cinzas são aproveitadas para 

adubar o solo, bem como as cascas da mandioca.  

 

Figura 34 - Mandioca “de molho” no tanque 

 
Autor: Kelvin Alfaia, em 09/02/2013. 
 

Figura 35 – Gamela e ralador elétrico 

 
Autora: Kátia Rangel, em 06.04.2012.  
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Figura 36 – Mandioca ralada 

 

Autora: Kátia Rangel, em 06.04.2012 

 

Figura 37 - Peneira  

 

Autora: Kátia Rangel, em 06.04.2012.  
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Figura 38 - Prensa 

Autora: Kátia Rangel, em 17.04.2015. 

 

Figura 39 – Tacho 

 

Autora: Kátia Rangel, em 06.04.2012. 
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Figura 40 – Corte de lenha para o forneio da farinha 

 

Autora: Kátia Rangel, em 17.04.2015.  
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Destaca-se que, apesar de valorizadas em regiões florestadas da Mata 

Atlântica, a produção de polvilho a partir da lavagem da massa de mandioca com 

água e posterior fermentação dos grânulos finos expelidos pela prensagem da 

massa, bem como a produção de biju, feito a partir de uma segunda etapa de 

forneio da farinha em folha de bananeira (RANGEL, 2011), não são realizadas 

pelas famílias moradoras da Reserva Extrativista do Rio Cajari. 

Do mesmo modo que a construção dos instrumentos de trabalho é 

artesanal, todas as etapas do processo produtivo são manuais e se baseiam na 

divisão do trabalho familiar, por meio do qual a força de trabalho masculina é 

responsável pelo cultivo dos roçados, incluindo a semeadura, carpina, colheita e 

transporte da mandioca até a casa de farinha. 

A força de trabalho feminina, por sua vez, é empregada no beneficiamento 

da mandioca, seja para a produção da farinha, seja na feitura de outros alimentos 

como bolos e mingaus. Os homens da família também podem assumir essa 

função quando o número de braços é insuficiente ou por conta do desempenho 

de atividades domésticas e cuidado das crianças pequenas; nesses casos, 

também é comum a troca de dias de trabalho entre as mulheres de diferentes 

unidades familiares; além disso, pode-se incorporar o trabalho acessório de 

membros da família extensa, da rede de parentesco e compadrio ou, ainda, há 

a contratação de mão de obra auxiliar por meio do pagamento de renda em 

produto ou espécie.  

Se a casa de farinha for coletiva, e a propriedade dos instrumentos de 

trabalho for coletiva ou da associação de moradores – o que também resulta na 

propriedade coletiva – as famílias da comunidade produzem sua farinha 

individualmente ou em sistema de parceria – caso as tarefas demandem força 

de trabalho auxiliar, é comum o pagamento de rendas: paga-se a meia, quando 

determinada família possui a mandioca e outra produzirá a farinha, ou paga-se 

uma diária em espécie ao trabalhador que auxiliar na produção da farinha. 

Se a casa de farinha e a mandioca forem de propriedade de determinada 

família, uma outra família, que produzirá a farinha, recebe a terça, já que a 

propriedade da casa de farinha, de seus instrumentos de trabalho e da mandioca 

é valorizada em relação à força de trabalho necessária à produção da farinha. 

Por outro lado, se a casa de farinha é propriedade da família que produzirá a 

farinha, combina-se o pagamento da meia ao fornecedor da mandioca. 
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A frequência mensal de produção da farinha demanda o incremento de 

força de trabalho e, quando essa demanda não pode ser suprida pela força de 

trabalho familiar, valem-se da meia ou de diaristas, sobretudo quando há alta do 

preço pago pelo mercado, uma vez que a maior parte da produção da farinha 

visa ao excedente.  

A produção da farinha resulta em diferentes subprodutos: farinha torrada, 

farinha de tapioca, goma de tapioca e tucupi, que são separados durante o 

processo produtivo a partir do número da malha usada na peneira, sua 

prensagem, etc; a farinha torrada é o principal item comercializado nas feiras. 

No entanto, o deslocamento até as feiras, que ocorre mensalmente, é 

melhor aproveitado por meio da comercialização de outros itens produzidos nos 

roçados, como macaxeira, batata, jerimum e feijão, e frutos oriundos do 

extrativismo, como açaí, bacaba, banana, cacau, cará, castanha, cupuaçu, 

graviola, urucum e uxi. 

Desse modo, o intercâmbio junto às feiras foi o elemento decisivo para a 

superação de grande parte das relações de troca baseadas no aviamento, tanto 

por meio da organização política das comunidades para a superação do conflito 

com a Jari quanto por meio da implementação do PDSA, na medida em que 

incentivou a comercialização da produção familiar de comunidades do interior do 

estado junto às feiras das cidades do entorno, a partir do que as comunidades  

passaram a consumir itens até então comprados exclusivamente dos 

marreteiros. 

Sr. Francisco: Depois que começou a fazer a feira, o que a gente 
produzia aqui levava e vendia lá, comprava mais barato aquilo 
que a gente queria, e isso foi clareando a mente de muitas 
pessoas da comunidade.  
O pessoal das secretarias começaram a vir aqui fazer reunião 
também com o pessoal da reserva e, em 1985 começaram as 
feiras em Macapá e o dinheiro começou a circular. Começamos 
a comprar em Macapá, que o preço lá era melhor. 
Sr. Francisco: Foi o que fez a gente parar com esse tipo de troca, 
já foi depois que a gente começou a fazer feira em Macapá e 
levava toda a produção da agricultura e do extrativismo. 
(Sr. Francisco, comunidade Água Branca, em 06.07.2013). 

 

Assim, incentivados a comercializarem a produção local nas feiras das 

cidades próximas, onde os itens produzidos pelo trabalho familiar passaram a 

ser vendidos por preços melhores que os oferecidos pelos marreteiros, as roças 
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foram incrementadas com um planejamento maior do excedente, tendo como 

principal produto a farinha de mandioca. 

Com o dinheiro obtido pelo comércio nas feiras, os agroextrativistas 

consomem mercadorias que também são vendidas a preços também melhores 

que os oferecidos pelos marreteiros, além da maior variedade. 

Aqui, mais uma vez, evidencia-se o movimento de distanciamento e 

aproximação (SUZUKI, 2013) estabelecido entre a sociedade tradicional do 

Cajari, que, mediante a específica relação que mantém com a natureza, exerce 

a função de fornecedora de alimentos para a sociedade urbano-industrial e de 

consumidora de bens industrializados produzidos essa sociedade envolvente. O 

distanciamento se manifesta por meio da específica identidade cultural e o tempo 

cíclico que rege a relação das sociedades tradicionais com a natureza e a 

aproximação pode ser observada no consumo das mercadorias industrializadas, 

mas, ainda mais, na influência que a modernidade exerce sobre seus projetos, 

sonhos e expectativas. 

Em todas as comunidades entrevistadas, D. Maria, Sr. Sabá, Sr. Nenê, 

Sr. Francisco, Sr. Raimundo, Sr. Claudio, Sr. Clemente e Sr. Bibi produzem 

farinha para comercializar nas feiras, para o que utilizam a mão de obra familiar 

ou combinam a “meia” com algum trabalhador, sendo menos comum a 

contratação de diaristas para o complemento da força de trabalho familiar 

disponível. 

A produção de farinha ocorre sobretudo a partir de relações não 

capitalistas de trabalho, quando se trata do pagamento da meia ou da terça: não 

se paga salário e, sim renda em produto: a própria farinha. Ao mesmo tempo, 

empregam-se relações capitalistas quando ocorre o pagamento das diárias, o 

que revela a penetração do modo de produção capitalista no modo de vida 

tradicional aqui descrito, em que se preza a subsistência familiar, que ainda se 

dá por meio da economia do excedente. 

Por sua vez, as roças de mandioca e de outros itens, associadas ao 

extrativismo da castanha, e, ainda, à criação de pequenos animais, uma dezena 

de gado, caças e pesca em pequena monta, estabelecem uma relação de 

complementaridade a partir da qual se estrutura o modo de vida agroextrativista. 

Pode-se observar que a relação de complementariedade estabelecida entre 

atividades produtivas é orientada por uma lógica própria, camponesa e 
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tradicional, de uso dos recursos naturais disponíveis no território e de 

organização do trabalho familiar entre tais atividades. 

A relação de complementariedade existente entre as atividades 

extrativistas e agrícolas estruturam um sistema produtivo agroextrativista no qual 

a divisão do trabalho familiar (CANDIDO, 1964) possibilita o desenvolvimento de 

diferentes atividades produtivas, que são complementares entre si e que, 

especificamente em relação às populações tradicionais do vale do rio Cajari, 

remetem, sobretudo, à coleta da castanha, à reprodução dos sistemas de cultivo 

e criatórios. 

Ainda segundo Candido (1964), a divisão das várias atividades produtivas 

no âmbito da família viabiliza o desenvolvimento da indústria doméstica no que 

tange ao beneficiamento da castanha e dos itens cultivados nas roças. Neste 

sentido, ao discorrer sobre o conceito de indústria familiar, Candido (1964) 

apontou a variedade de itens beneficiados pelas unidades familiares reunidas 

em torno de um grupo de parceiros localizados no interior do estado de São 

Paulo, na vila de Rio Bonito, atual município de Bofete, visando o atendimento 

das necessidades materiais do grupo. 

No que se refere às populações da Reserva Extrativista do Rio Cajari, em 

associação à coleta da castanha as famílias cultivam abóbora, arroz, batata-

doce, batatinha, cará, feijão, fumo, milho e frutas, e a produção cujo ciclo de 

cultivo e colheita são representados na Figura 41; coletam sementes para a 

produção de óleos de andiroba, copaíba, uxi, pequiá e pracaxi, que são usados 

como remédios, repelentes, cosméticos e, especificamente no caso da copaíba, 

contraceptivo; coletam frutas como açaí, bacaba, bacuri, banana, buriti, cupuaçu, 

goiaba, laranja, entre muitas outras, sendo que o cultivo de açaí, banana, cacau, 

cupuaçu e graviola, é uma estratégia de acréscimo das fruta coletadas; e 

praticam a caça de pequenos animais – como anta, catitu, cutia, paca, quexada, 

veado e tatu – e a pesca no igarapé – de espécies como araçá, aracu, piranha, 

surubim e traíra.  
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Figura 41 - Calendário Agrícola  

Autora: Kátia S. Rangel, em 02.02.2017  
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A coleta de frutas é considerada atividade extrativista, mesmo quando há 

a formação de bosques frutíferos pelas famílias, e alcança importância 

equiparada à roça e à coleta da castanha na garantia da subsistência 

(VASCONCELOS, 2015) e na possibilidade de geração de renda (SOUSA, 2006) 

quando comercializadas nas feiras dos municípios vizinhos, como Mazagão e 

Laranjal do Jari, bem como na Feira do Produtor Rural, em Macapá e Santana.  

Considerando as diferentes atividades produtivas reproduzidas pelas 

famílias, Sousa (2006) classificou-as entre os tipos extrativista, comprador de 

castanha, agroextrativista e processador, sendo que, no que se refere às famílias 

classificadas como extrativistas, a principal atividade produtiva reproduzida é a 

coleta da castanha e, no que se refere às famílias classificadas como 

compradoras de castanha, as principais atividades produtivas reproduzidas são 

coleta da castanha, compra da produção de seus vizinhos e revenda para 

atravessadores. Os compradores de castanha podem contratar mão de obra 

auxiliar para o transporte da castanha comprada, desde os castanhais até os 

pontos de entrega ao atravessador, pagando aos trabalhadores em dinheiro, 

seja em diárias, cujo valor médio é setenta reais, ou por empreita. 

As famílias classificadas como compradoras de castanha são membros 

da Cooperativa Mista dos Trabalhadores Agroextrativistas do Cajari 

(COOPERALCA), mas negociam melhores preços com os atravessadores antes 

de entregarem sua produção na cooperativa, incorporando a negociação da 

castanha como atividade que possibilita melhor remuneração para a coleta da 

castanha (SOUSA, 2006).  

Como resultado, a maior parte da produção familiar do Cajari é vendida 

para os atravessadores e uma parte bem menor é entregue para a cooperativa, 

em caráter de poupança, já que a cooperativa pagará a produção recebida após 

o beneficiamento e comercialização do produto, ao passo que os atravessadores 

pagam pela castanha recebida no momento em que lhes é entregue.  

Também, o recebimento de diárias para a produção de farinha garante 

melhor remuneração que o trabalho de cultivo e colheita da mandioca, de modo 

que, nos períodos de produção da farinha – que às vezes tem frequência mensal, 

conforme o tamanho da roça de mandioca – o trabalho na roça, bem como na 

criação de gado bovino, é substituído pela contratação de mão de obra auxiliar, 
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que é remunerada em dinheiro por dia de trabalho pelos membros das famílias 

consideradas compradoras de castanhas (SOUSA, 2006).  

As famílias classificadas como agroextrativistas, segundo Sousa (2006): 

têm sua origem nos trabalhadores da empresa dos portugueses 
nos anos de 1960, a qual se interessava basicamente pela 
produção da castanha, mas, sobretudo, pela produção de 
farinha e mandioca. A mesma também comprava as produções 
de frutas (laranja, cupuaçu e cacau) dos trabalhadores. Como 
empregados da empresa, eles tinham o direito de fazer roças e 
extraírem a castanha. Toda a produção era “vendida” para a 
empresa, mas sempre no esquema de aviamento. 
A maioria das famílias desse tipo é de amapaenses, e mesmo 
da própria região do Jari, porém com experiências tanto 
agrícolas como extrativistas. Algumas famílias desse grupo 
vieram do Nordeste, possuindo experiências agrícolas, mas não 
são extrativistas, no que diz respeito à exploração da castanha 
(SOUSA, 2006:81). 

 

Essas famílias desempenham, como atividade produtiva principal, cargos 

públicos na municipalidade de Laranjal do Jari, onde moram os membros da 

família, e complementam sua renda com o investimento de parte do salário nas 

colocações que possuem no interior da reserva, onde mantêm sua segunda 

residência, sobretudo no extrativismo da castanha e na agricultura (SOUSA, 

2006).  

Assim, se por um lado, o grupo “comprador de castanha” complementa 

seus meios de vida por meio de atividades não diretamente produtivas, como o 

comércio da castanha, por outro lado, para o grupo “agroextrativista” é 

exatamente o trabalho na terra que complementa os meios de vida obtidos por 

meio da reprodução de atividades não ligadas a à castanha. 

Isso ocorre por se tratarem de famílias fixadas na região desde o período 

do aviamento, e que, após a decadência deste, migraram da reserva para as 

sedes dos municípios circunvizinhos com o objetivo de realizarem outras formas 

de trabalho sem, no entanto, abandonarem o trabalho realizado em suas 

colocações.  

Pertence a essas famílias e àquelas consideradas extrativistas a posse 

dos castanhais mais antigos e sua exploração, o que, para além de uma 

estratégia econômica de complementação dos salários, representa a 

manutenção do vínculo com a terra e a reprodução de atividades tradicionais 

como caça e pesca. 
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A manutenção do vínculo com a terra não ocorre apenas por meio do 

cumprimento das atividades produtivas como também de modo mais 

contundente por meio do reencontro com familiares, vizinhos e amigos, mediante 

o que se reforçam as relações sociais entre os membros das comunidades que 

migram sazonalmente e os moradores que permanecem. 

Desse modo, a terra é também o ponto de encontro, sobretudo durante a 

safra da castanha e períodos de colheita, quando é necessária a disponibilidade 

máxima da força de trabalho familiar para a realização das tarefas, o que também 

coincide com períodos de recesso escolar e as festividades natalinas.  

Estas famílias também comercializam frutas e pequenos animais 

destinados para a venda nas feiras; Uchoa, Santos e Rangel (2014), ao 

pesquisar a relação campo-cidade em Macapá por meio das relações de trabalho 

estabelecidas no processo de comercialização de produtos advindos do interior 

do estado, concluíram que alguns produtores vendem sua produção para 

comerciantes da feira. 

Já as famílias classificadas por Sousa (2006) como processadoras não 

são descendentes de antigos moradores e migraram para o interior da reserva 

após sua criação, sendo que a principal atividade reproduzida por estas é a 

oferta de sua força de trabalho como diaristas, seguindo estratégias de maior 

obtenção de renda.  

Neste sentido, os homens dessas famílias atuam na produção de farinha 

como meeiros, na abertura de novas áreas de roçado e pastagens como diaristas 

de motosserra, na coleta e no transporte da castanha, reproduzindo atividades 

consideradas especializadas, ao passo que o trabalho feminino é 

desempenhado nas áreas de roçado da família, além de se contratarem 

mulheres como mão de obra auxiliar para o cultivo e colheita.  

Por se tratarem de famílias que não herdaram posses no interior da 

reserva, não possuem castanhais, colocações, capoeiras e roçados, seus 

membros reproduzem suas atividades em áreas coletivas, os chamados 

“patrimônio”. A abertura de pequenas roças em espaços florestados, de 2,4 

hectares ou 8 tarefas, conforme unidade de medida regional, devem ser 

autorizada pela associação de moradores, o que provoca conflitos quando a 

autorização lhes é negada (SOUSA, 2006).  
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Assim como as demais famílias que cultivam roçados como estratégia de 

obtenção de renda, essas famílias decidem os itens cultivados conforme os 

preços oferecidos pelo mercado, o que geralmente resulta no cultivo de frutas, 

como banana, acerola, abacate, graviola, cupuaçu e mamão, além de jerimum, 

milho e feijão caupi (SOUSA, 2006). 

Também, o cultivo de árvores frutíferas contribui para a diversificação da 

alimentação da família e para o aumento da biodiversidade de bosques e 

espaços florestados próximos a casa, fortalecendo-os por meio do 

compartilhamento de nutrientes variados entre as árvores que compõem tais 

bosques, o que culmina na redução de pragas. Ainda, a presença de espécies 

vegetais com diferentes estratos arbóreos favorece a coleta de frutas nos sub-

bosques ao abrigo do sol. 

Alguns bosques ou roças próximos a casa também recebem a função de 

deposição do lixo doméstico, sobretudo após a derrubada do bananal ou após a 

colheita, a partir do que a área da roça permanecerá em pousio por tempo 

determinado pela quantidade de terras de que a família dispõe para cultivar 

novos roçados.  

Assim, se por um lado a decomposição do lixo orgânico contribui para a 

recomposição da fertilidade do solo e disponibiliza alimentos para os animais 

criados soltos, por outro lado o crescente consumo de itens industrializados e a 

especialização dos cultivos para abastecer centros urbanos tem como resultado 

a deposição não apenas de lixo orgânico nesses espaços de pousio como 

também a deposição de plásticos, vidros e metais, que demandam elevado 

tempo de decomposição, retardando a recomposição da coivara e postergando 

o período de pousio da área. Isso se dá porque não existe coleta de lixo no 

interior da reserva, nem atividades de reciclagem ou separação de lixo. 

Considerados mais importante que os roçados são os castanhais, do 

ponto de vista dos entrevistados. Na maioria das entrevistas, a coleta de 

castanha é relatada como mais importante que o trabalho na roça, uma vez que 

tal produto tem sido, historicamente, o responsável pela obtenção de 

mercadorias não produzidas pela indústria familiar. Ao rememorarem a 

ocupação do território desde o período do aviamento da borracha, os 

entrevistados relataram que foi por esse motivo que a coleta da castanha tornou-
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se a principal atividade produtiva para a reprodução das famílias em substituição 

a coleta da seringa e produção de látex. (CANDIDO, 1964). 

Apesar disso, Vasconcelos (2015), analisando a contribuição do 

extrativismo da castanha e da agricultura para a reprodução das famílias nas 

comunidades Açaizal, Marinho e Martins, concluiu que, apesar do extrativismo 

garantir a principal renda dessas famílias, é por meio da agricultura que elas 

garantem sua subsistência, de modo que agricultura e extrativismo da castanha 

têm importância equivalente para as comunidades, na opinião da pesquisadora. 

A coleta da castanha ocorre durante os meses de março a junho, quando 

o chefe da família e demais homens adultos vão para os castanhais recolher os 

ouriços já caídos das castanheiras – entre os meses de dezembro e fevereiro, 

durante as primeiras chuvas do inverno, é que os ouriços caem. 

Tradicionalmente, apenas os homens adultos vão para o castanhal e os 

demais membros da família permanecem na casa cuidando das criações e do 

roçado, sobretudo nas famílias que têm membros idosos e filhos pequenos. As 

mulheres adultas que não têm filhos acompanham os homens adultos durante a 

coleta da castanha, sendo responsáveis pelo preparo de alimentos, caças e 

contribuem para a quebra dos ouriços.  

As crianças, por sua vez, acompanhavam os pais na roça e castanhais a 

partir dos 8 anos, idade na qual todos os entrevistados mencionaram que foram 

socializados no trabalho produtivo e passaram a contribuir para a organização 

do trabalho familiar; atualmente, os que estão em idade escolar participam 

dessas atividades somente durante o recesso. 

Sr. Nenê: Naquele tempo, a gente começava a trabalhar muito 
novo.  
Sr. Francisco: Quando começava a carregar uma lata de 
castanha, já era colocado pra trabalhar. 
Kátia: E antes dos 12 anos, o senhor já ajudava? 
Sr. Nenê: A gente já começa acompanhar os pais no trabalho, 
sempre com os pais. 
Sr. Francisco: A verdade mesmo, a partir dos 8 anos a gente já 
começava a acompanhar. 
Kátia: Com 8 anos ajudava a carregar alguma coisa? 
Sr. Nenê: Sim. 
Kátia: Um paneiro? 
Sr. Nenê: Olha, eu, com 8 anos acompanhava meu pai no 
castanhal, e quando ele me via mandava eu carregar uns 8 litros 
de produto. 
Kátia: E o senhor tinha irmão? 
Sr. Nenê: Tinha. 
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Kátia: E os irmãos também ajudavam com o paneiro? 
Sr. Nenê: Sim, a gente não tinha escola, tinha nada pra fazer, ia 
trabalhar. Comer, dormir e acompanhar o pai no trabalho. Era 
assim(...). Eu comecei a riscar a seringueira tinha 12 anos de 
idade, o meu pai adoeceu então ele não podia mais trabalhar, a 
gente tinha uma estrada de seringa que começa bem de perto 
da casa, e eu saia de manhã cedo e ficava até meio dia, e 
quando era pra ir fazer a coleta a minha mãe ia junto comigo. 
(Sr. Nenê, comunidade Água Branca, em 06.07.2013). 

 

 

Sr. Francisco: Eu levo meus filhos, mas agora eles não podem 
sair, todos estudam. Quando não tem aula uma semana ele vai. 
Geralmente, quem vai mesmo é eu, um parceiro, meu irmão que 
trabalha lá pra cima. Quem vai mais são os adultos. 
(Sr. Francisco, comunidade Água Branca, em 06.07.2013). 

 

Quando há poucos braços disponíveis, o chefe da família recorre às 

formas de trabalho coletivo, como mutirão, localmente chamado como dejunto 

ou troca de dia, havendo também a meação ou contratação de mão de obra 

auxiliar por empreita ou por diária – nesse caso, a mão e obra pode ser 

remunerada tanto em dinheiro após a comercialização da produção quanto em 

espécie. 

A Figura 42 registra técnicos do Instituto Estadual de Florestas (IEF) junto 

com a família de Sr. Rozito indo para seu castanhal, localizado no Centro Novo, 

com o objetivo de mensurar a produção, o tamanho dos ouriços e das castanhas, 

a quantidade de castanha por ouriço, a porcentagem de castanhas saudáveis, 

ocas, apodrecidas e seu peso.  

Os instrumentos de trabalho e a comida que será consumida são 

transportados pelos membros da família a pé, em burros, motocicletas, cascos 

ou, como representado abaixo, em tratores, quando algum órgão público 

acompanha a coleta da castanha. 
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Figura 42 – Ida para o castanhal  

 

Autora: Mayda Vasconcelos, em 16.09.2012. 

 

No castanhal, os membros da família acampam em abrigos, chamados de 

barracos, cujos esteios são construídos em madeira, sendo comum o uso da 

paxiúba, assolhados com casqueira, cobertos com palhas de ubi, lonas ou telhas 

de fibrocimento, pregos e cipós, como o barraco do Sr. Rozito, no Centro Novo, 

registrado na Figura 43. Nessas construções, os membros da família cozinham, 



235 

 

guardam seus instrumentos de trabalhos e pernoitam. No caso da esposa 

deslocar-se para o castanhal, há o emparedamento de um pequeno quarto para 

o casal com palha de ubi ou paxiúba.  

Os principais instrumentos de trabalho utilizados na coleta da castanha 

são o jamaxi (ver figuras 44 e 45) e o cambito: com o cambito o ouriço é 

alcançado no solo e erguido até a mão do castanheiro, que o arremessa para o 

jamaxi, um cesto artesanalmente produzido com palha de tipiti que fica amarrado 

às suas costas. Esta etapa do processo produtivo é realizada pelos homens 

adultos da família e pelas mulheres, que coletam em uma “ponta de castanha” – 

uma pequena parte do castanhal localizada próximo ao barraco, ramal ou 

igarapé. 

Após a coleta, os ouriços são levados para o barraco, onde se procede 

sua quebra para a retirada das castanhas, com o auxílio de um pequeno 

machado. Essa etapa do processo produtivo é tradicionalmente realizada pelas 

mulheres e filhos maiores, quando participam da coleta, que retiram as 

castanhas contidas nos ouriços e armazenam-nas em um paiol (ver Figura 47), 

normalmente construído com madeira e palha proximamente ao barraco e ao 

ramal de acesso ao castanhal.  

Quando não se constrói o paiol, as castanhas ficam dispostas a céu 

aberto, como registrado na Figura 46, mas a umidade do solo e as intensas 

chuvas do inverno contaminam-nas com fungos, causando o apodrecimento de 

parte da produção.  

Assim, pela ausência de paiol e diante a dificuldade de transporte dos 

materiais e instrumentos de trabalho necessários a sua construção, sobretudo 

para as famílias que dispõe de poucos braços, é comum o uso de lonas que 

isolam as castanhas do solo e as recobrem. 
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Figura 43 – Barraco no castanhal do Sr. Rozito 

 

Autora: Mayda Vasconcelos, em 16.09.2012. 

 

Figura 44 – Jamaxi e espingarda  

 

Autora: Kátia Rangel, em 18.04.2015 
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Figura 45 – Outro tipo de jamaxi 

 

Autora: Kátia Rangel, em 07.04.2012  
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Figura 46 – Castanhas armazenadas sem paiol  

 

Autora: Mayda Vasconcelos, em 16.09.2012 

 

Figura 47 – Paiol construído em ramal 

 

Autora: Mayda Vasconcelos, em 16.09.2012. 
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Quando na existência de paiol no castanhal, além de armazenada a 

castanha coletada, são guardados também ali os instrumentos de trabalho. Na 

vila da comunidade Santarém foi construído um pequeno paiol de pré secagem 

(Figura 48), a partir do modelo proposto por um grupo de estudantes do curso 

de Engenharia Florestal da Universidade Estadual do Amapá (PIMENTA et al., 

2014), dentre os quais um dos estudantes é, também, técnico do Instituto 

Estadual de Florestas. Também foi construído um paiól de pré secagem na 

comunidade Água Branca. 

A pré secagem das castanhas ocorre nas estruturas mais elevadas do 

paiol, onde a maior proximidade com as telhas favorece o aquecimento das 

castanhas ali dispostas; as castanhas que estão por cima são revezadas com as 

demais castanhas dispostas no interior do paiol, que, por sua vez, tem aberturas 

laterais e superiores para favorecer a circulação de ar. 

 

Figura 48 – Paiol de pré secagem 

 

 

Autora: Kátia Rangel, em 29.11.2014 

 

No final da coleta, as castanhas são ensacadas e transportadas nos 

jamaxis, em mulas, motocicletas, tratores ou cascos, dependendo da distância 
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do castanhal, das condições do ramal e da disponibilidade dos meios de 

transporte.  

Nas Figuras 49 a 51 a seguir, são representados os diversos modos de 

proceder o carregamento da castanha. Os ramais de acesso aos castanhais e 

às comunidades são percorridos a pé ou em carros convencionais pela maioria 

dos moradores, mas também em carros tracionados disponibilizados por órgãos 

públicos e projetos financiados por editais públicos e de organizações não 

governamentais.  

O transporte é árduo e demorado, motivo pelo qual esta etapa do 

processo produtivo é realizado exclusivamente pelos homens adultos, dado o 

volume de castanha a ser transportado e o peso destas, além das condições de 

trafegabilidade dos ramais onde, não raro até mesmo os tratores atolam, uma 

vez que a maioria dessas vias – exceto a BR156 – tornam-se ainda mais 

precárias durante as chuvas de inverno.  

 

Figura 49 – “Puxando castanha” em motocicletas e mulas 
 

 
Autora: Kátia Rangel, em 06.07.2013. 
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Figura 50 – Carregamento de castanha 

 

Autora: Kátia Rangel, em 06.07.2013 

 

Figura 51 – “Puxando castanha” no igarapé 

 

Autora: Kátia Rangel, em 04.07.2013. 
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Figura 52 – Ouriços usados no fogão a lenha 

 

Autora: Kátia Rangel, em 06.04.2012.  

 

Parte dos ouriços também é transportada até a casa das famílias, onde são 

usados como lenha para o preparo de alimentos, sobretudo carnes e feijão, sendo 

armazenados no paiol ou deixados amontoados no quintal. Também, o transporte 

de parte dos ouriços coletados tem sido incentivado por sua comercialização como 

lenha para alimentar caldeiras de navios e, também, nas feiras. 

A maior parte da castanha coletada é vendida para atravessadores, tidos 

como pequenos patrões e comerciantes, como explicado no capítulo anterior, uma 

vez que parte do pagamento é adiantada aos castanheiros no momento em que as 

famílias precisam adquirir os mantimentos que serão consumidos no castanhal. 

O pagamento adiantado da castanha representa a manutenção do 

aviamento, ainda que em bases diferentes daquele praticado pelos grandes 

patrões, uma vez que o chefe de família opta por aviar parte da produção familiar, 

diferentemente de quando estivera obrigado a entregar sua produção para o patrão 

que o escravizava por meio de um sistema estruturado para endividá-lo.  
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Assim, o chefe da família combina um “feche” com o atravessador aceitando 

o preço definido por ele, que desvaloriza a castanha por conhecer a necessidade 

do castanheiro antes do início da safra; as famílias são prejudicadas quando os 

valores recebidos durante o final da safra são melhores que o preço combinado 

com o atravessador. Faz-se, portanto, evidente a precária autonomia da população 

local em relação à definição do preço da castanha, que continua sendo 

desvalorizada pelo atravessador.  

Como forma de obtenção de preços que melhor valorizem a castanha, outra 

parte da produção é comercializada para a COOPERALCA (Figura 53), que efetua 

o pagamento dos cooperados após a comercialização das castanhas, entre os 

meses de setembro e dezembro; como a cooperativa não dispõe de capital pagar 

os cooperados no momento da entrega das castanhas, o pagamento adquire 

carácter de poupança. No entanto, a principal função da COOPERALCA tem sido 

oferecer preços melhores que os atravessadores, forçando-os oferecerem 

melhores preços e, aumentando, assim, o preço de venda da castanha.  

 

Figura 53 – Usina de beneficiamento de castanha do Pará  

 

 

Autora: Kátia Rangel, em 29.03.2013.  

 



244 

 

A sede local da cooperativa, localizada na comunidade Santa Clara, foi 

fundada em 17 de dezembro de 2001; desde então, é realizado pela cooperativa 

o processo de beneficiamento da castanha, que consiste nas etapas de lavagem, 

secagem, separação por tamanho, descarte das ocas, rachadas e apodrecidas 

e descasca.  

A secagem ocorre em uma secadora industrial (Figura 54) baseada no 

modelo de industrialização da castanha implantado no estado do Acre (DINIZ, 

2008), cujo funcionamento consiste no movimento giratório do tambor em torno 

de seu eixo, expelindo aproximadamente 90% da água contida no interior da 

casca da castanha e aumentando, assim, sua durabilidade para 

comercialização. 

Após, as comportas inferiores da secadora são abertas manualmente e 

as “castanhas dry” (como são chamadas as castanhas secas), passam por tubos 

até um tanque (Figura 55) e de lá escoam para a esteira (Figura 56) onde são 

descascadas por funcionários contratados por um período de 3 meses, que 

separam as castanhas quebradas, podres, classificam-nas por tamanho e, no 

final da esteira, descascam-nas. 

Figura 54 – Secadora 

 
Autora: Kátia Rangel, em 29.03.2013.  
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Figura 55 – Tanque 

 

Autora: Kátia Rangel, em 29.03.2013.  
 
 

Figura 56 – Esteira 

 

Autor: Kelvin Wendel Alfaia Santos, em 27.06.13 
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Como resultado final do processo de beneficiamento, as castanhas dry 

são comercializadas por meio de contratos, sobretudo para atravessadores de 

Belém e de São Paulo, que as distribuem para outros centros urbanos no Brasil 

e também exportam. 

A maior parte da produção de castanhas da cooperativa é comprada por 

atravessadores do grupo Mutran, que é a principal empresa compradora e 

beneficiadora de castanha in natura, desde a década de 1920. Localizada em 

Belém, no estado do Pará, a Fábrica de Castanha Benedito Mutran e Cia. 

exporta castanha dry com casca, sem casca e mixed nuts, que são pacotes 

contendo castanha do Pará, castanha de caju, amendoim e outras frutas 

desidratadas. 

O pequeno interesse dos cooperados em participarem da gestão da 

cooperativa decorre do fato de estes exercerem, quase exclusivamente, apenas 

a função de eleitores para as diferentes chapas compostas por lideranças 

comunitárias que representam diferentes interesses políticos, mantendo a 

grande maioria dos cooperados afastadas das ações empreendidas pela gestão 

da cooperativa.  

Como resultado, há um sentimento de descrédito em relação à 

cooperativa, o que dificulta a construção de uma relação de confiança entre 

cooperados e gestores. Grande parte dos cooperados desconhece a maioria das 

ações realizadas, já que participa eventualmente das assembleias, e não da 

gestão; no entanto, conhecem os casos de perda de dinheiro, de caminhões e 

mulas recebidas pelo governo estadual para o transporte da castanha, sumiço 

do livro ata, ausência de registro contábil, não divulgação da prestação de 

contas, já que divulgadas pelas chapas opositoras.  

Enfim, os cooperados não conhecem o processo de comercialização da 

castanha por eles entregue, não sabem quem são os clientes da cooperativa, os 

valores negociados e a porcentagem do que é pago aos cooperados (CAMPOS 

E FILOCREÃO, 2008), o que favorece a manutenção das relações de aviamento. 

Além da venda de castanha para os atravessadores e cooperativa, parte 

da produção é consumida pela população local na forma de mingaus, farofas, 

bolos, molhos para carnes de caça; também consomem biscoitos, bombons e 

paçocas que são, sobretudo, comercializados nas lanchonetes da BR156 e nas 

feiras, onde também comercializam castanha in natura descascada. 
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Entre os produtos vendidos na feira, retratados na Figura 57, observamos 

a goma de tapioca, os biscoitos de castanha, os bombons, a castanha 

descascada e in natura, o óleo de andiroba, a farinha de mandioca e o ouriço de 

castanha. 

 

Figura 57 – Produtos vendidos na Feira do Produtor Rural 

 
Autora: Kátia Rangel, em 11.06.2015. 

 

 

 

A produção de biscoitos tem se destacado entre os itens produzidos pela 

indústria familiar (CANDIDO, 1964), na medida em que possibilita a inserção de 

algumas mulheres das comunidades locais no Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), vinculado ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), que distribui tal produção entre escolas públicas 

do estado do Amapá. 

Na comunidade do Marinho, a produção de biscoitos (Figura 58) é 

realizada por um grupo de mulheres que mantém relações de parentesco e/ou 

vizinhança, dentre as quais Luiza Vasconcelos e sua filha Aldejane; na divisão 

do trabalho, as mulheres são responsáveis por descascar e ralar a castanha, 

produzir a massa com farinha, manteiga e outros ingredientes, assar e embalar 

os biscoitos, para depois encaixotá-los, enquanto o trabalho masculino é 

considerado auxiliar e fica mais restrito ao transporte da castanha desde o 
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castanhal até a casa da família, bem como ao carregamento dos biscoitos para 

o caminhão que recolhe a produção. 

Nas figuras 59 a 61 é mostrado o beneficiamento da castanha, feito por 

D. Nazaré e sua família, também moradora da comunidade Marinho. Além dos 

biscoitos, os registros representam outro exemplo do beneficiamento da 

castanha – a produção de bombons de castanha; pode-se observar a descasca 

da castanha por uma de suas filhas, enquanto outra filha remove a pele e D. 

Nazaré as rala, produzindo uma massa que será cozida com leite condensado e 

que resultará no recheio de bombons e trufas. 

 

Figura 58 - Produção de biscoitos na comunidade Marinho 

 

Autora: Mayda Vasconcelos, em 29.03.2013. 
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Figura 59 – Descasca de castanhas  

 

Autora: Kátia Rangel, em 07.04.2012.  

 

Figura 60 – Castanhas sendo descascadas 

 

Autora: Kátia Rangel, em 07.04.2012.  
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Figura 61 – Castanhas sendo raladas  

 

Autora: Kátia Rangel, em 07.04.2012.  

 

O beneficiamento da castanha foi incorporado às atividades 

tradicionalmente realizadas pelo trabalho feminino, como o cuidado com os 

filhos, marido, velhos (BOSI, 1994), limpeza da casa, ajuda em atividades da 

roça – como relata Luiza, filha de D. Severiana dos Santos Vasconcelos e Sr. 

Raimundo Pereira de Vasconcelos, que lidera um grupo de mulheres produtoras 

de biscoitos: 

Luiza: No meu caso, eu trabalho mais na roça, fazendo biscoito 
e trabalho na escola. Trabalho de manhã na escola, na parte da 
tarde (...) vou para o biscoito e, quando eu chego do biscoito, 
vou fazer alguma coisa em casa. 
Kátia: Aldejane faz biscoitos também? 
Luiza: Esse ano, que vem, ela vai dar um tempo. 
Aldejane: Por causa do (...) serviço da casa. Eu e ela [Luiza, fora 
de casa] fica difícil. 
Kátia: O que você faz no trabalho no biscoito? 
Luiza: Descasco a castanha e preparo a massa. 
Kátia: Quem cuida da parte burocrática, contar quantas tonelada 
serão entregues no dia certo e combinar com o caminhão a 
retirada? 
Luiza: Eu, tudo eu. A gente avisa a menina lá da associação [de 
moradores], tem que marcar o dia para entregar, ou a tesoureira 
pega o carro e leva. 
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(Luiza, comunidade Marinho, em 30.11.2014). 

 

Segundo Luiza, a sobrecarga de trabalho oriunda do acúmulo de tarefas 

revela, também, a solidariedade feminina na realização do trabalho doméstico: 

enquanto uma trabalha fora, outra trabalha dentro de casa; o que também 

acontece nas atividades comunitárias, como por exemplo, a limpeza da capela 

e a arrumação do altar.  

Luiza também discorreu sobre o funcionamento do trabalho feminino 

durante sua juventude, quando já casada, não tinha autorização para trabalhar 

na roça, ainda que seu então marido não garantisse, sozinho, a subsistência da 

família.  

Luiza: Com relação ao trabalho, antes era assim: a mulher 
não podia trabalhar fora, não podia fazer outro serviço 
senão cuidar da casa, dos filhos, e do marido 
principalmente. Hoje não, a gente vê que mudou esse 
comportamento: o homem, agora, não tem muito aquele 
negócio de é só mulher que pode tá na cozinha. A gente já 
tem essa facilidade.  
Antes a minha vida era assim: depois que me separei do 
primeiro marido, eu trabalhava na roça ajudando meu pai. 
Não tinha de onde tirar mesmo!  
Hoje, eu trabalho de manhã na escola, e da escola vou para 
o biscoito e, quando eu chego do biscoito, vou fazer alguma 
coisa em casa. Meus filhos ficam aqui com a mamãe e 
minha filha mais velha, a Aldejane, que quando não tá lá 
pra casa do namorado, no Santa Clara também cuida.  
Na parte da roça era mais eu e outra minha irmã, a Rute, e 
a Joana cuidava da casa e fazia a comida, que já estava 
pronta a gente chegava. A Ana ainda era pequena e ficava 
em casa; quando ela podia ir com a gente pra roça ela ia, 
mas não fazia muita coisa lá não. Depois que a Ana 
cresceu e ficou moça, ela cuidava dos meus filhos 
enquanto eu trabalhava.  
Lá na roça a gente só fazia colher e semear; a gente já 
chegou até a capinar, mas isso aí não era muito, só quando 
o papai estava muito aperreado que a gente fazia. 
A derrubada e o aceiro, os homens formavam mutirões e 
iam trabalhar, por exemplo: trabalhavam na roça do papai 
hoje, e amanhã ou depois, as pessoas que estavam 
envolvidas no mutirão iam trabalhar na roça das outras 
pessoas que participavam.  
De vez em quando o pessoal se juntava também para 
capinar, mas pra colher era mais a gente: eu, a mamãe e 
minhas duas irmãs maiores. A gente colhia feijão, arroz, 
macaxeira, mandioca...  
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Na verdade Kátia, eu comecei a trabalhar na roça depois 
que eu me separei, porque eu estava estudando e não 
podia trabalhar. Aí depois que eu me separei dele, vim 
morar com ele e ia pra roça. 
Kátia: E antes dos 16 anos? 
Luiza: A gente ia, mas a gente era pequena, então não 
fazia muita coisa. 
Luiza: Depois que eu me separei do meu primeiro marido 
é que a gente foi pegar no pesado. Agora não: agora é o 
Adamor [o atual marido] e a gente paga pra uma pessoa, 
porque o Adamor participa da associação de moradores e 
da cooperativa, aí ele é muito ocupado. 
Kátia: Você trabalhava na coleta de castanha também? 
Luiza: Não. Só uma vez eu fui ajudar meu filho a quebrar, 
a Aldiane, a Mayda; mas só foi uma vez mesmo, quando a 
gente estava trabalhando no biscoito, aí a mamãe fazia 
uma parte e o que ela não dava conta, eu e a Aldejane 
fazia.  
(Luiza, comunidade Marinho, em 30.11.2014). 

 

Com a participação das mulheres nas atividades produtivas e, 

especificamente sobre a produção de biscoitos, são elas quem determinam o 

uso do dinheiro obtido pelo PAA, no valor anual máximo de R$ 8.000,00 por 

mulher cadastrada, garantindo à elas a autonomia de uso do montante, o que 

tem sido incentivado pelas oficinas de planejamento da produção e boas práticas 

para a melhoria da qualidade dos biscoitos. 

No que se refere ao uso do dinheiro recebido pela produção de biscoitos, 

este tem igual importância para o sustento da família diante o dinheiro obtido 

com a produção agrícola, a aposentadoria de Sr. Raimundo e as bolsas 

assistenciais do governo. 

A gente vai juntando o dinheiro da aposentadoria, do biscoito, da 
bolsa, o dinheiro que a gente fazia da farinha, do feijão, do arroz 
e vai comprando as despesas. No caso da nossa família, o papai 
parou de trabalhar e ele vive da aposentadoria dele. Ele é 
aposentado e dá uma ajuda também. Quando a gente quer fazer 
alguma coisa, combina, conversa para ver se vai dar certo ou 
não. A gente faz, combina aqui e dá certo e, quando não dá 
certo, a gente procura ver como melhorar: as despesas, o que 
vai comprar, receber... A gente juntou dinheiro para comprar o 
carro. Juntamos para comprar as despesas. Junta o meu, do 
Adamor e a do meu pai. 
(Luiza, comunidade Marinho, em 30.11.2014). 
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Nesse sentido, observamos a organização política das mulheres 

produtoras de biscoito para a criação de associações específicas para as 

mulheres, como a Associação das Mulheres Moradoras e Trabalhadoras da 

Cadeia de Produtos da Sócio Biodiversidade no Alto Resex-Cajari (AMOBIO), 

em 14 de abril de 2004, a Associação das Mulheres do Alto Cajari (AMAC), em 

8 de maio do mesmo ano, e a Associação de Mulheres do Baixo Cajari (AMBAC); 

as associações servem, entre outras funções, como estratégia para que a 

mulheres possam emitir nota fiscal em nome de tais associações e, com isso, 

ampliar as possibilidades de comércio de sua produção. 

Também, por meio das associações, elas preenchem formulários 

necessários à manutenção do cadastro junto ao PAA, elaboram e submetem 

projetos para editais públicos propostos por instituições parceiras da reserva, 

como o ICMBio e a Fundação Petrobrás, com o objetivo de acessar recursos 

para reformar as cozinhas comunitárias, comprar equipamentos e construir 

novas cozinhas, como nas comunidades Santarém e Água Branca (Figura 62). 

Vasconcelos (2015), ao estudar a dinâmica dos sistemas de produção 

local, apontou que a execução do projeto Carbono Cajari, proposto pelo Instituto 

Estadual de Florestas e financiado pelo Programa Petrobras Ambiental a partir 

do ano de 2011, apoiou a construção das cozinhas comunitárias, a consolidação 

da cadeia produtiva da castanha e oficinas de educação ambiental com o 

objetivo de gerar renda, emprego, agregar valor à castanha e evitar emissão de 

carbono na atmosfera por meio da conservação dos castanhais. 

No bojo do processo de criação de entidades locais para a gestão dos 

recursos da reserva e melhoria das condições de vida da população local, foram 

criadas a Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da Reserva 

Extrativista do Rio Cajari (ASTEXCA), em 15 de setembro de 1991, a Associação 

dos Produtores Agroextrativistas do Médio e Baixo Rio Cajari (ASSCAJARI), em 

24 de janeiro de 1999 e, a Associação dos Moradores Agroextrativistas do Cajari 

(AMAEX),em 01 de agosto de 1999, sendo a ASTEXCA no alto curso do rio 

Cajari, a ASSCAJARI no médio e baixo curso do rio e, a AMAEX na porção 

litorânea da reserva (CAMPOS E FILOCREÃO, 2008:07).  
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Figura 62 – Cozinha comunitária na comunidade Água Branca 

 

Autora: Kátia Rangel, em 29.11.2014. 

 

A criação dessas associações tem como objetivo gerir de maneira 

participativa a reserva junto ao ICMBio e ao Conselho Nacional de Populações 

Tradicionais (CNPT). Os moradores organizados em torno das associações 

participam das reuniões do conselho consultivo da reserva (como ilustrado na 

Figura 63), do processo de obtenção do termo de concessão de uso, da 

elaboração do Plano de Manejo, da realização de levantamentos censitários e 

socioeconômicos, da regularização fundiária realizada pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), do gerenciamento do acesso das 

famílias associadas ao Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) e da 

fiscalização do uso do solo (CAMPOS E FILOCREÃO, 2008). 

É na associação de moradores que se tem discutido a ocupação irregular 

do território por trabalhadores não moradores da reserva extrativista, sobretudo 

na região do baixo Cajari, a ampliação territorial da reserva para incorporar os 

castanhais do Centro Novo como estratégia para evitar o desmatamento em 

terras que são de propriedade do Grupo Jari (antiga Jari Celulose) e que 
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sobrepõe o uso tradicional dos castanhais, como anunciado pelo Plano de 

Manejo madeireiro da própria empresa. 

 

Figura 63 – Reunião do conselho consultivo 

 

Autora: Kátia Rangel, em 28.11.2014. 

 

Também a criação de gado no interior da reserva tem sido densamente 

discutida pelo conselho consultivo, uma vez que essa atividade é considerada 

complementar ao extrativismo da castanha: 

17. A agricultura e a pecuária no interior da Reserva são 
consideradas atividades complementares, sendo portanto 
desenvolvidas com a finalidade de produzir alimentos para o 
sustento e sobrevivência das famílias (Plano de Utilização, 
parágrafos 17º).  

 

Ainda, a regulamentação para a pecuária definida no Plano de Utilização 

a restringe à criação em pastos de até 50 tarefas, que equivalem a 15 hectares, 

e proíbe a criação de gado bubalino, como citado abaixo: 

15. Os moradores da reserva poderão utilizar áreas de floresta 
para implantar roçados destinados a produzir alimentos, 
respeitando sempre o limite máximo por família de 15 ha (50 
tarefas), incluindo capoeira, pasto, plantio e quintal, inclusive 
áreas abandonadas, com menos de 05 (cinco) anos 
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...................................................................................................... 
20. Não é permitido a criação de búfalos na região de lagos 
[baixo curso do Rio Cajari], onde não existe pasto natural, 
apenas o gado branco, que deverá ser criado em cercados, 
respeitando o limite de área estabelecido no item 15. (Plano de 
Utilização, parágrafos 15º e 20º). 

 

No alto curso do rio Cajari, a criação de gado quase sempre observa a 

normatização definida e não alcança a mesma expressividade que o extrativismo 

da castanha e a agricultura, ao passo que as extensas áreas alagadas do baixo 

curso do rio Cajari desfavorecem as práticas agrícolas, extrativistas, criação de 

pequenos animais e gado branco, impelindo os moradores à criação de gado 

bubalino (como se vê na Figura 64, a seguir), de sorte que eles acabam por 

descumprir o parágrafo 20º do Plano de Utilização, como relata Sr. Sabá: 

hoje tem caboco que deve ter 100 cabeças de gado e outros tem 
mais, que nem lá no São João, lá tem muito gado, e é só búfalo, 
enquanto nós, daqui, ainda não temo nenhuma, ninguém está 
cumprindo ainda aquilo que a gente discutiu (Sr. Sabá, 
comunidade Santa Clara, em 28/03/2013). 

 

Figura 64 – Pecuária no Alto Cajari 

 

Autora: Kátia Rangel, em 05.07.2013. 
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Assim, a regulamentação da pecuária no interior da reserva tem 

provocado desentendimentos entre os moradores que cumprem a 

regulamentação estabelecida e os que não a cumprem e assim obtém lucro, 

ainda que multados pelo ICMBio, refletindo os impasses da gestão da reserva. 

Neste sentido, a reserva extrativista é entendida como território cuja 

apropriação resulta da luta da população local, tanto no que se refere a sua 

gestão como a sua criação. Assim, apresentaremos no capítulo seguinte a 

definição do conceito de território e o histórico de criação da reserva pelo 

movimento seringueiro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Autora: Kátia Rangel, em 31.11. 2014 

 

Figura 65 – Pôr do sol no Cajari  
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A gente precisa ter troca: o que eu quero de vocês que vem 

aqui é que ajudem a gente nessas coisas, pelo menos isso, 

justificar as necessidades que nós temos aqui ainda para 

conduzir a reserva como deve ser. 

Sr. Sabá, comunidade Santa Clara. 
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O pôr do sol no Cajari, representado na Figura 65, aponta para o fim desta 

pesquisa, que justifica as necessidades daquela sociedade, atendendo ao 

desejo de Sr. Sabá, conforme expresso na epígrafe destas considerações finais.   

Retomando o problema de pesquisa referente à ameaça de expulsão da 

sociedade tradicional que historicamente apropriou-se da região do vale do rio 

Cajari e empreendemos a análise do conflito de terras vivenciado pelas 

comunidades Açaizal, Água Branca do Cajari, D. Maria, Marinho, Martins, Santa 

Clara e São Pedro, após a implementação do Complexo Agroindustrial Jari: esse 

foi o objetivo geral que perseguimos na presente tese. Para tanto, tivemos como 

recorte temporal os anos de 1960 a 2015, intervalo que compreende o período 

de implantação do projeto agropecuário da empresa Jari Celulose, a 

determinação jurídica daquele território como reserva extrativista e a realização 

dos trabalhos de campo no bojo desta pesquisa.  

Dentre os objetivos específicos propostos, remontamos o histórico de 

ocupação da região do vale do rio Cajari, a chegada dos camponeses migrantes 

no bojo das relações de trabalho baseadas no aviamento, analisamos a 

construção do território tradicional e a reprodução do modo de vida consolidado 

como agroextrativista. 

A hipótese que aventamos é de que a criação de unidades de 

conservação de uso sustentável, como as reservas extrativistas, contribui para 

a conquista jurídica dos territórios apropriados pelas sociedades tradicionais, 

bem como possibilita a reprodução de seus modos de vida, estruturados a partir 

de específicas relações que essas sociedades estabelecem com a natureza.  

A fim de analisarmos as contradições inerentes à realidade pesquisada, 

orientamo-nos pelo materialismo histórico e dialético como embasamento 

filosófico, bem como pela teoria da criação e recriação do campesinato e 

latifúndio, já que compreendemos as sociedades tradicionais como 

especificidades culturais do campesinato.  

Em consonância com o desenvolvimento de tais análises, empregamos, 

como técnicas de pesquisa, o levantamento bibliográfico, a pesquisa 

documental, os trabalhos de campo; participamos de reuniões do Conselho 

Deliberativo, registramos entrevistas com roteiros semiestruturados e 

compusemos séries fotográficas. 
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Também buscamos atestar a validade desta proposta teórica: associamos 

o trabalho de campo ao relato etnográfico como metodologia de pesquisa para 

o estudo e a análise geográfica da reprodução territorial das sociedades 

tradicionais, tendo-nos versado sobre a contribuição do trabalho de campo para 

o estudo da realidade, bem como do relato etnográfico para a compreensão da 

dinâmica territorial dessas sociedades, nas quais o pesquisador mergulha no 

olhar de seu interlocutor buscando interpretar o mundo por meio do 

entendimento do outro. Isso porquê, desde pesquisas anteriores, e novamente 

por meio desta que se apresenta, temos identificado que território e modo de 

vida são categorias de análise fundamentais para o entendimento da reprodução 

territorial das sociedades tradicionais. 

Resgatamos o histórico de ocupação da Amazônia, do estado do Amapá 

e, mais especificamente, da região do Cajari por meio da exploração de recursos 

naturais com valor comercial; as trajetórias de migração dos trabalhadores 

camponeses no bojo das relações de trabalho baseadas no aviamento. 

Refletimos acerca da implementação de políticas públicas desenvolvimentistas 

e de preservação ambiental. Essas ações contribuem para que a sociedade 

tradicional da região do Cajari reitere a apropriação de seu território tradicional, 

do qual foram posteriormente ameaçadas de expropriação.  

Essa ameaça resulta da instalação do Complexo Agroindustrial Jari na 

porção sul do território do Amapá, no contexto das políticas públicas 

desenvolvimentistas planejadas para a Amazônia pelos governos militares, da 

construção de infraestruturas e da realização de grandes projetos de exploração 

agroindustrial e mineral.  

Assim, no bojo das negociações entre Estado, representantes do modo 

de produção capitalista e dos movimentos sociais que representam as 

sociedades tradicionais, estiveram sob disputa diferentes interesses relativos à 

gestão do território e à apropriação dos recursos naturais, num contexto em que 

os interesses das sociedades tradicionais e camponesas têm sido 

historicamente preteridos. 

No entanto, mediante articulação do Conselho Nacional dos Seringueiros 

e da articulação de interesses com outros movimentos sociais e da conquista de 

visibilidade perante a sociedade civil e o movimento ambientalista internacional, 

as reservas extrativistas foram criadas, representando um trunfo das sociedades 
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tradicionais no que se refere à conquista do território tradicional reivindicado e 

da manutenção do modo de vida reproduzido por elas.  

Para além da conquista dos territórios tradicionais inseridos nas reservas 

extrativistas, a criação destas representou a adoção de um modelo de áreas 

ambientalmente protegidas condizente com o desenvolvimento das sociedades 

tradicionais, sendo considerado socialmente mais justo que o modelo até então 

praticado, orientado pela criação de unidades de conservação de proteção 

integral, que não permitia a presença das sociedades tradicionais em seu interior 

e expulsava-as de seus territórios ancestrais.  

Ainda, a criação das reservas extrativistas representa uma das estratégias 

de recriação do campesinato diante da territorialização do capital no campo, já 

que os camponeses não têm obtido a legitimação de suas posses por meio do 

reconhecimento do direito de usucapião, o que é conferido por lei própria, mesmo 

quando da ocorrência dos critérios necessários para o requerimento desse 

direito, ainda que confirmados por documentos produzidos pelos órgãos 

públicos, organizações não governamentais e universidades. Isso porque a 

legitimação das posses ocupadas pelo campesinato conflita com a manutenção 

de latifúndios e de propriedades griladas, pois demanda a regularização da 

cadeia dominial de áreas apropriadas ilegalmente, além da redução de terras 

disponíveis para a territorialização do capital no campo.  

No entanto, a propriedade privada mediante o reconhecimento do 

usucapião não atende a sociedade tradicional do Cajari e seu modo de vida 

agroextrativista, de modo que a criação da Reserva Extrativista do Rio Cajari 

representou não apenas a legitimação do território tradicional no qual seus 

antepassados foram escravizados por meio do aviamento, onde investiram sua 

força de trabalho no extrativismo da seringa, exploração da borracha e 

extrativismo da castanha, como também a garantia de reprodução do modo de 

vida agroextrativista naquele território. 

Assim, compreendemos o território tradicional da Reserva Extrativista do 

Rio Cajari como o lugar da reprodução do modo de vida agroextrativista e da 

constituição da memória coletiva. A conquista do território apropriado por 

gerações anteriores representou para a população do Cajari a garantia da 

sobrevivência dos que lutaram pela criação da reserva e seus descendentes, já 

que estes não concebem a migração definitiva. Porém, vale lembrar que o modo 
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de vida agroextrativista transcende à moradia no interior da reserva e 

compreende a migração sazonal em busca de trabalho e educação, como fazem 

os jovens que estudam e trabalham nas cidades próximas e retornam nas férias 

escolares e laborais para a safra da castanha. 

Em um caminho que ainda está sendo percorrido, faz-se necessário que 

a população local continue sendo incentivada a participar das assembleias do 

Conselho Deliberativo da reserva (composição), da gestão do território pelos 

técnicos do ICMBio, que têm empreendido o cadastro dos moradores da reserva, 

oficinas de educação ambiental nas comunidades, em que são discutidos temas 

centrais do Plano de Utilização, como desenvolvimento sustentável, agregação 

de valor à produção familiar, desmatamento, caça e criação de gado.  

Como um desafio maior, faz-se necessário que a população seja 

incentivada a participar das deliberações das chapas dirigentes sucessivamente 

eleitas para a cooperativa, fortalecendo a importância desta como principal 

estratégia de superação das relações de aviamento ainda praticadas naquela 

região por conta da venda da castanha para atravessadores.  

Tal relação com os atravessadores se dá por que há a necessidade de as 

famílias dispenderem uma quantia em dinheiro para a compra dos mantimentos 

que serão levados para o castanhal durante a safra – não quantificada e variável 

conforme o número de braços que trabalham no castanhal e cuidam do roçado, 

das crianças pequenas e dos idosos. Uma vez que a cooperativa não dispõe de 

dinheiro para tal demanda, as famílias recorrem, então, aos atravessadores, 

situação em que o preço da barrica da castanha será definido pelo atravessador, 

que subvaloriza o produto.  

Nesse sentido, a contínua qualificação dos jovens, das mulheres 

produtoras de biscoitos e das lideranças políticas tem sido o meio pelo qual a 

população tradicional pode acessar benefícios de assistência técnica para as 

atividades agroextrativistas, a criação de galinhas, o cultivo de frutas para o 

excedente e a produção de comercialização de subprodutos da castanha. 

Diante do exposto, sugerimos que a produção familiar da castanha seja 

comercializada nas feiras em carácter experimental, como já tem sido realizado 

com a farinha, de modo que o agroextrativista alcance melhor preço para a 

produção do que aquele oferecido pelo atravessador, de modo que as famílias 
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do alto Cajari possam reservar uma parte do dinheiro para o planejamento da 

safra do ano seguinte.  

Também, propomos que as políticas públicas de desenvolvimento do 

campo brasileiro privilegiem a distribuição igualitária da estrutura fundiária e 

favoreçam o desenvolvimento da agricultura camponesa, com maior participação 

efetiva da população rural, ao invés do fomento da agricultura capitalista e 

atividades de apropriação privada e predatória dos recursos naturais, que são 

os vetores da expropriação do campesinato.  

Ressaltamos que apesar das violentas crises enfrentadas pelo 

campesinato que desafiam sua reprodução social na sociedade urbano-

industrial, essa classe tem resistido através dos movimentos sociais, que 

contribuem para a legitimação dos territórios tradicionais por meio da criação de 

unidades de conservação de uso sustentável e da superação do modelo 

ambientalista excludente; os movimentos sociais também continuam 

reivindicando a legitimação das posses ocupadas pelos camponeses, 

confirmando que representam a terceira resposta do movimento de criação e 

recriação do campesinato.  

Por fim, respondemos ao Sr. Sabá, citado na epígrafe desta seção: nossa 

pesquisa buscou justificar a necessidade de manutenção do território tradicional 

e do modo de vida agroextrativista por meio do registro da epopeia que marca a 

memória coletiva da sociedade tradicional do Cajari, que lutou pela conquista de 

seu território e que continua lutando para conquistar a plena superação do 

aviamento, mediante o domínio da cadeia de comercialização de sua produção 

familiar.  
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