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RESUMO

PICANÇO, José Reinaldo Alves. Reserva Extrativista do Rio Cajari: verso e reverso
da territorialização no sul do Amapá. Orientador: Aldo Aloísio Dantas. Natal: UFRN -
Curso de Mestrado em Geografia, 2005. Dissertação.

A criação das Reservas Extrativistas – RESEXs, surge a partir do movimento de

resistência dos “povos da floresta”, e representa uma alternativa de gestão dos recursos

naturais sob a forma de Unidade de Conservação – UC. Do ponto de vista institucional,

as RESEXs são UCs de uso direto, pertencentes à União, que concede o direito de

usufruto às famílias residentes, através da Concessão Real de Uso, que tem como base

um Plano de Utilização, calcado sobre o paradigma do desenvolvimento sustentável.

Assim, esses espaços se constituem em territórios das “populações tradicionais”,

baseados no princípio a co-gestão entre o Estado e as representações comunitárias.

Na Reserva Extrativista do Rio Cajari, no decorrer do processo de luta pela terra frente

ao grande capital, bem como na co-gestão do território conquistado, inúmeros conflitos

são vivenciados pela população local, desencadeando um conjunto de situações que

passaram a influenciar seu modo de vida, marcando indelevelmente o ethos do

agroextrativista. Desse modo, com este trabalho Reserva Extrativista do Rio Cajari:

verso e reverso da territorialização no sul do Amapá, procura-se analisar as nuances do

processo de apropriação territorial ocorrida na área, bem como a dimensão das

mudanças no estilo de vida da população.

Palavras chave: Reserva Extrativista, Amazônia, território, ethos do

agroextrativista, populações tradicionais.



ABSTRACT

PICANÇO, José Reinaldo Alves. Reserva Extrativista do Rio Cajari: verso e reverso
da territorialização no sul do Amapá. Orientador: Aldo Aloísio Dantas. Natal: UFRN -
Curso de Mestrado em Geografia, 2005. Dissertação.

The creation of Extractive Reserves (RESEX’s) emerges from the resistence

movement of the “forest people” and represents an alternative administration of the

naturel resources in the from of Conservation Units (UC). From the institutional point of

view the RESEX’s are UC’s of direct use belong of the Brazilian State, which concedes

the right of use to resident families through a legal concession, uhich in based an the

principle of coadministration between state and community. The use of these areas is

based on the paradigm of sustainable development. In the Extractive Reserve of Rio

Cajari over time there has been an experience of confliting interests between the big

capital and the local population, which led to noticiable changes of lifestyle of the rural

extrativist. In this sense the essay “Extractive Reserve of Rio Cajari: various aspects of

land use and awnership in southem Amapa”, wants to analyse the nuances in which the

land grabbing happened and how it affected the day to day of life its in habitants.

Key woods: Extrativist Reserve, Amazonia, territory, ethos of the rural extrativist,

traditional population.
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INTRODUÇÃO

O contexto da investigação.

No estado do Amapá o extrativismo vegetal desempenha importante papel na

vida econômica e sócio-cultural das populações locais. A atividade extrativa envolve

uma importante parcela dos habitantes e tem decisiva contribuição em seu modo de

vida.

Ao longo da história, a área que hoje constitui o sul do Amapá, foi alvo de

sucessivas e diferentes formas de controle. Inicialmente ocupada por populações

indígenas, passou a ser apropriada para fins econômicos a partir do Ciclo da Borracha,

na segunda metade do século XIX, quando as terras passaram a ser controladas de

modo privado por um único seringalista que formou um imenso latifúndio, explorando

compulsoriamente os trabalhadores deslocados para esse espaço, para extrair

produtos florestais como látex, frutos, sementes, óleos, resinas e peles de animais.

Em meados do século XX, a área é repassada para uma empresa comercial-

extrativista, que permanece controlando esse espaço até 1967, quando o controle é

assumido diretamente pelo grande capital.

Até então, poucas foram as mudanças no ambiente físico e, ao longo do tempo,

se formaram diversos vilarejos, cuja população tinha como base de subsistência o

extrativismo de produtos florestais (sementes, frutos, óleos, madeira...), atividade sobre

a qual se estabeleceram as relações que constituem um dos pilares do modo de vida

da população.

A partir de 1967, sob o controle do grande capital é implantado o Projeto Jari –

um enclave agroindustrial e mineral localizado nos limites dos estados do Amapá e
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Pará –. É nesse momento que uma série de transformações começa a ocorrer e afetar

irreversivelmente as relações sociais estabelecidas, bem como o modo de vida das

populações locais.

A instalação do Projeto Jari desencadeou uma série de conflitos com as

comunidades locais, que desembocaram em uma redefinição do controle territorial. É

sobre esse processo que se assenta a pesquisa, de um lado a lógica do grande capital

e os impactos decorrentes de sua ação, no outro pólo do processo estudado,

encontram-se as comunidades locais que se caracterizam pela figura do

agroextrativista, o caboclo amazônico, com seu modo de vida peculiar, marcado pelo

seu cotidiano de inter-relação com o ambiente e com os agentes externos,

representados pela Jari, instituições públicas, organizações não-governamentais

(ong´s), pesquisadores, técnicos e com o mercado.

Do encontro/confronto do agroextrativista com essa realidade forja-se a

incorporação de novos elementos ao seu modo de vida, bem como faz emergir

elementos de uma nova territorialidade, que se constrói no processo de re-localização

de tênues fronteiras – físicas ou simbólicas –, no redefinir de padrões de consumo e

moradia e na co-gestão de seu território.

Assim, a pesquisa analisa o processo de reordenamento territorial resultante do

encontro entre dois extremos dessa complexa equação que se desencadeia na

Amazônia: de um lado a lógica moderna do grande capital, de outro, os desejos e a

visão de mundo das populações tradicionais. De um modo amplo, busca-se

compreender as nuances da territorialização e as repercussões no estilo de vida do

agroextrativista.
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Abordagem do problema

A opção em pesquisar o caso da Reserva Extrativista do Rio Cajari, deve-se

primeiramente por minha preferência pelo estudo do espaço rural, ao qual estou ligado

por origem. Ademais passei a visitar essa área logo depois da criação da reserva, no

início dos anos 90, inclusive tendo desenvolvido atividades profissionais na mesma.

A partir de então, comecei a tomar conhecimento da dura realidade vivenciada

por aquelas comunidades, de sua luta pela posse da terra e os desafios em gerir o

território conquistado ante o grande capital, ali representado pelo Projeto Jari.

O processo de instalação do projeto impôs a movimentação de grandes

máquinas (tratores, aviões, trem, fábrica, etc), a construção da cidade de Monte

Dourado (a “capital” do projeto) e a chegada da fábrica de celulose trazida do Japão

montada sobre balsas em uma área onde, até então, “só existia floresta”, criando no

seio da população local uma certa perplexidade, um estranhamento com essa nova

realidade.

Assim, desde os primeiros contatos os habitantes locais experimentaram

diferentes conflitos, uma vez que a lógica do grande projeto não pressupunha a

introdução de nada na vida dessas populações, mas buscava tirar-lhes o que tinham de

fundamental para sua sobrevivência, tanto do ponto de vista econômico: terras,

território e recursos de base material, quanto os meios de existência social, cultural e

política (MARTINS, 1993).

A população se viu ameaçada em sua subsistência, em decorrência da criação

de gado e da derrubada de grandes áreas de floresta nativa, realizada pelas empresas

do Grupo Jari para produzir celulose, para mineração e para gerar energia elétrica.
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Inclusive, ainda hoje, grande parte da energia consumida pelo empreendimento é

gerada pela queima de biomassa, oriunda de floresta plantada e nativa.

Na medida em que foram ficando mais evidentes as contradições entre os

pressupostos do Projeto Jari e os interesses das populações tradicionais, diversos

conflitos foram gerados. Isso fez com que as comunidades passassem a organizar-se

politicamente através de associações e cooperativas, estabelecendo alianças com

instituições de apoio, igreja, políticos, organizações não-governamentais e setores do

serviço público.

As organizações criadas pelos extrativistas surgem como forma de resistência

das comunidades, que passam a articular-se solidariamente, apesar de suas diferenças

e desigualdades mútuas. Eles se juntam quando se vêem coagidos a deixar suas

posses, e o fazem para garantir a permanência e o controle de suas ocupações, como

territórios legítimos e fundamentais para a manutenção de seu modo de vida. Esse

processo vai desembocar na criação da Reserva Extrativista do Rio Cajari.

Outra ordem de conflito se manifesta quando as comunidades passam a gerir os

territórios conquistados, através da co-gestão com o poder público. Nessa fase, passam

a defrontar-se com o desafio de produzir coletivamente e iniciam experiências de

agregação de valor de seus produtos. Passam também a gerenciar recursos oriundos

de fundos públicos e não governamentais. Surgem então, conflitos internos relativos ao

cumprimento da burocracia, às hierarquias estabelecidas, à gestão administrativo-

financeira e à divisão de benefícios.

Em síntese, o presente trabalho analisa as nuances do reordenamento territorial

ocorrido no âmbito do movimento de resistência desencadeado na segunda metade da

década de 80, e que resultou na criação da Reserva Extrativista do Rio Cajari, bem
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como retrata as repercussões desse processo no modo de vida – o ethos1 – dos

agroextrativistas.

Para orientar o percurso ao longo da pesquisa, o trabalho está organizado de

modo a responder às seguintes indagações:

(i) que estratégias de organização foram usadas pelas populações locais para ganhar e

garantir o controle de seu território?

(ii) que mudanças podem ter ocorrido no ethos do agroextrativista, a partir dos conflitos

pela posse da terra e no processo de gestão de seu território?

(iii) como as representações comunitárias fazem a co-gestão do território conquistado:

suas motivações, estratégias e interdependências?

Localização do espaço da pesquisa

A Reserva Extrativista do Rio Cajari está situada na parte sul do Estado do

Amapá, ocupando terras pertencentes aos municípios de Laranjal do Jari, Mazagão e

Vitória do Jari. Segundo o Levantamento da Situação Fundiária -Relatório Final (1999),

a Reserva está enquadrada pelas coordenadas geográficas 00° 15’ 00” S e 01° 10’  00”

S em latitude sul e 51° 30’ 00” Wgr. e 52° 30’ 00” Wgr. em longitude oeste. No Mapa 1

apresenta-se a localização do objeto da pesquisa.

_______________

1. Quando nos referimos ao ethos, tem-se presente que essa noção traz a idéia de incorporação de novos elementos
a partir da realidade vivida pelo indivíduo. Para Gaiger (1994 apud Tedesco, 1999, p.20)., o ethos diz respeito a uma
sabedoria implícita ao domínio das informações sociais e mentais que são operacionais e adquiridas ao longo da
vida. Ao falarmos de ethos do agroextrativista, não estamos querendo apresentar um modo acabado e estanque de
uma lógica tradicional e de reprodução local; lançamos mão dessa noção pelo grau de complementariedade entre a
necessidade da produção para a auto-sustentação com a lógica mercantil, envolvendo processos sociais, políticos e
culturais contraditórios que se fundem e re-definem o modo de vida desse grupo social (TEDESCO, 1999, p.20).



Fonte: Adaptado de PNUD, 1998

Mapa 1 – Localização do espaço da pesquisa



Objetivos da pesquisa

Numa perspectiva ampla, o trabalho busca compreender o processo de

reordenamento territorial que se desencadeia no extremo sul do Amapá2, a partir da

tematização do conflito resultante do encontro de duas lógicas distintas e contraditórias:

de um lado, um empreendimento do grande capital e, de outro, as populações

agroextrativistas.

Nesse sentido, objetiva-se compreender o processo de territorialização dos

agroextrativistas da Reserva Extrativista do Rio Cajari, a partir dos conflitos com as

empresas do Projeto Jari e as repercussões desse contexto no modo de vida desse

grupo social.

Para tanto, proponho-me a realizar uma análise das atividades desenvolvidas

pelo agroextrativista, na perspectiva de compreender as estratégias por ele criada no

que se refere à manutenção e redefinição de seu modo de vida, a partir de uma

recomposição de sua trajetória histórica.

Será analisado ainda, o processo de co-gestão entre o poder público e as

representações comunitárias dos agroextrativistas, no sentido de viabilizar a

implementação e consolidação da reserva.

_______________

2.. O sul do Estado do Amapá a que nos referimos, trata-se do espaço definido pelo Zoneamento Ecológico
Econômico da Área Sul do Estado do Amapá (Amapá, 2000)
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As referências teóricas

Parte-se de três das obras que fundamentam o referencial teórico do presente

trabalho: Ditadura e Agricultura: o desenvolvimento do capitalismo na Amazônia (1964-

1978), de Octávio Ianni (1986a), Terra, trabalho e família: racionalidade produtiva e

ethos camponês, de João Carlos Tedesco (1999) e O mito da desterritorialização: do

“fim dos territórios” à multiterritorialidade, de Rogério Haesbaert da Costa (2004).

O trabalho de Ianni parte do pressuposto de que o modo pelo qual o Estado e a

economia se relacionam exprime, necessariamente, as relações e influências

recíprocas entre o poder político e o poder econômico. O autor faz uma análise sobre

as relações entre Estado Militar e os interesses privados nacionais e internacionais,

evidenciando como a confluência dos interesses de ambos determina a ocupação do

espaço amazônico, criando o ambiente para o funcionamento e expansão do

capitalismo monopolista, em condições de dependência. Assim, ao criar as condições

para o desenvolvimento das relações capitalistas de produção na Amazônia, o Estado

“propicia também o desenvolvimento das relações e contradições de classes no campo

e no conjunto da sociedade brasileira” (IANNI, 1986 a, p.13).

Tedesco faz uma análise do produtor rural privilegiando a dimensão dos

processos sociais que organizam seu trabalho e seu vivido, suas racionalidades e

intencionalidades, que se agrupam em estratégias e formas de ações que constituem

seu modo de vida. Para tanto, tematiza a noção de ethos, tendo presente que essa

idéia trabalha com a perspectiva de incorporação de estilos de ação, quadros de

referência e condutas, que se encontram em formação através do dinamismo social e

de visões de mundo, no sentido de um sempre vir a ser em
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“construção/destruição/reconstrução” em que esse trabalhador “não é uma condição; é,

sim, um processo em constante reconstrução sob a ótica do conflito” (TEDESCO, 1999,

p.29).

Rogério Haesbaert defende a tese de que o território seja enfocado numa

perspectiva geográfica intrinsecamente integradora, num sentido múltiplo e relacional,

onde a territorialização é vista como um processo de domínio (político-econômico) e/ou

de apropriação (simbólico-cultural) do espaço pelos grupos humanos. Assim, o autor

trabalha com uma visão que tem como pano de fundo a noção de território “híbrido”,

que “pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de poder, do

poder mais material das relações econômico-políticas ao poder mais simbólico das

relações de ordem mais estritamente cultural” (HAESBAERT, 2004, p.79).

O quarto autor, cujos trabalhos inspiraram nossa interpretação sobre as duas

lógicas contraditórias enfocadas e que perpassam toda esta dissertação, é José de

Souza Martins3. Em seus estudos, ele nos mostra de forma contundente, o modo como

os trabalhadores rurais brasileiros são expropriados pelo capital e submetidos à miséria

e, em sua luta pela sobrevivência, constroem mecanismos de resistência.

Além dos autores citados, nos apoiamos em estudos de dois outros geógrafos

que contribuíram com seus escritos: (i) Bertha Becker, com seu trabalho Amazônia

(1998), enfocando o movimento de apropriação da região e os conflitos decorrentes

desse processo e, (ii) Carlos Walter Gonçalves, em Amazônia, Amazônias (2001), em

que aborda os mitos criados sobre a realidade local e suas influências na organização

do espaço Amazônico.

_______________

3. Refiro-me aos seguintes trabalhos: Expropriação e violência (1991), Os camponeses e a política no Brasil (1993), A
vida privada nas áreas de expansão da sociedade brasileira (1998) e A chegada do estranho (1993).
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Os pressupostos metodológicos

A pesquisa assenta-se sobre a compreensão de fenômenos sociais e, como tal,

trabalha com o entendimento de que o processo histórico é construído socialmente.

Nesse sentido, adota-se o método de estudo de caso como tentativa de reconstrução

da realidade, numa perspectiva de análise dialética das transformações que se

engendram naquela sociedade, uma vez que a orientação dialética parte do ponto de

vista de que toda formação social contém contradições internas suficientes para ser

historicamente superável, pois preconiza a normalidade de mudanças do sistema, ou

seja, a transição de um para outro sistema, no esquema de uma superação histórica

(DEMO, 1973).

O projeto de pesquisa foi estruturado em quatro fases: (i) levantamento

bibliográfico e documental de dados históricos, sócio-econômicos e ambientais, (ii)

levantamento de campo e (iii) tratamento das informações e, (iv) redação final da

dissertação.

O trabalho de campo foi realizado em dois meses e meio, em que um dos

procedimentos principais utilizados, foi a observação da realidade vivenciada pelo

agroextrativista em seu espaço de trabalho, seja na roça, na pescaria, na coleta de

castanha e açaí ou no ambiente-sede de suas representações comunitárias. Alguns dos

momentos privilegiados dessa fase, foram proporcionados nas conversas de fim de

tarde quando me alojei nas residências dos comunitários, ou ainda, quando

acompanhei uma viagem de barco que transportava a produção agrícola das

comunidades ribeirinhas, para a Feira do Produtor em Macapá.
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Conforme observa George (1972), em qualquer procedimento geográfico, o

primeiro passo é o da observação. Ressalta o autor que, “o primeiro tempo é o da

observação, em seu sentido mais claro; o segundo, o da avaliação quantitativa”

(GEORGE, 1972, p. 19).

Nesse sentido, o estudo incluiu tanto a observação direta, quanto a aplicação de

formulários, num total de 56 (cinqüenta e seis). Foram realizadas ainda, inúmeras

conversas informais e 22 (vinte e duas) entrevistas semi-estruturadas, contabilizando

um total de, aproximadamente, oito horas de gravações de conversas individuais e/ou

coletivas, envolvendo homens e mulheres agroextrativistas, lideranças comunitárias,

presidentes de associações e cooperativas, assessores das organizações comunitárias,

técnicos de instituições governamentais e de não governamentais. Além disso,

participei de um encontro comunitário organizado pelo Instituto de Estudos Sócio-

Ambientais – IESA, em que foi discutido o sistema produtivo dos agroextrativistas.

Para a definição das pessoas selecionadas, procurou-se levar em consideração

as observações de Minayo (1992), para quem a amostragem boa é aquela que

possibilita abranger a totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões.

No que se refere às comunidades selecionadas para serem analisadas, buscou-

se contemplar aquelas que se considerou representativas de cada uma das diferentes

áreas da reserva: baixo, médio e alto Cajari, levando-se em conta tanto o ponto de vista

fisiográfico, como a divisão administrativa e a existência dos empreendimentos

produtivos.

Para melhor ordenar os registros das informações e facilitar o acesso ao grupo

pesquisado, optou-se por adotar como princípios básicos nos levantamentos de campo,

os seguintes procedimentos: identificar os informantes, de modo a tê-los como sujeitos
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mas também para observações e conversas informais, adotando como pressuposto

básico o respeito às especificidades locais; e estar disposto a ser também especulado

sobre meu interesse e a buscar estabelecer a empatia, como forma de melhor colher os

resultados.

Deve-se ressaltar que, o fato de eu ter conhecimento prévio com boa parte das

lideranças comunitárias, facilitou o acesso às comunidades, às pessoas entrevistadas e

a aplicação dos formulários. Inclusive, foi por intermédio das mesmas que me hospedei

nas casas dos agroextrativistas, bem como recebi o apoio que facilitou caronas

fundamentais no difícil deslocamento no interior da reserva.

Se por um lado, esse conhecimento prévio, facilitou o acesso aos comunitários e

orientou a organização das entrevistas com as próprias lideranças, pode também ter

influenciado nas respostas dos formulários aplicados, principalmente no que se refere

ao processo de gestão e relações interpessoais e interinstitucionais, uma vez que meu

propósito já era do conhecimento de todos.

Por fim, deve-se ressaltar, que fiz a opção de recorrer a narrativa oral, como um

meio fértil para compreender e resgatar a história e as práticas cotidianas passadas, no

sentido de melhor entender os vínculos estabelecidos entre o grupo social estudado e

seu território. Lancei mão ainda, do uso de imagens, particularmente de fotografias e

mapas. Das imagens fotográficas, por entender que muito mais do que ilustrar, elas

exprimem singularidades que não consegui retratar adequadamente através de

palavras. Dos mapas, para melhor demonstrar as espacialidades socialmente

construídas.
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A estrutura do trabalho

No Capítulo I, discute-se o contexto em que se processou a organização do

espaço amazônico, principalmente a partir dos anos 60, como um marco histórico do

projeto geopolítico do governo militar e as repercussões do processo de modernização

conduzido pelo Estado Brasileiro, em especial no que se refere à Amazônia.

No Capítulo II, o foco está na abordagem dos conflitos causados pela

expropriação imposta pelo latifúndio. Em particular, pelo des-encontro da lógica do

grande capital frente aos pressupostos das populações tradicionais na Amazônia.

No Capítulo III, aborda-se o estilo de vida do agroextrativista a partir da noção de

ethos, analisando a relação desse grupo social com o meio em que vive.

No capítulo IV, analisa-se a organização territorial dos agroextrativistas que se

processa a partir da conquista de sua terra sob a forma da Reserva Extrativista do Rio

Cajari. Para tanto, recorre-se em analisar as representações comunitárias e o jogo de

poder por elas vivenciado, bem como a experiência de projetos econômicos

implantados no âmbito da co-gestão com o poder público e as influências da

sobreposição territorial.

Por fim, apresentam-se as conclusões, observações e considerações gerais

sobre os resultados da pesquisa.
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CAPÍTULO I

A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO AMAZÔNICO: MODERNIZAÇÃO, EXCLUSÃO E

RESISTÊNCIA.

1.1. As imagens projetadas

Desde o início do período colonial, as mais diferentes imagens foram projetadas

sobre a Amazônia, muito mais por aqueles que lá chegaram do que de seus próprios

habitantes. Ao longo do tempo, diversas foram as imagens extremadas construídas

sobre a região: inferno verde, pulmão do mundo, paraíso perdido, eldorado..., sendo

consolidada a visão oficial que difundiu-a como fronteira enquanto um vazio

demográfico e que guarda grande estoque de recursos naturais a serem apropriados.

Assim sendo, nega-se a existência dos grupos sociais locais, no sentido de

fortalecer o mito do “espaço vazio” que é estrategicamente usado como válvula de

escape para os conflitos sociais de outras regiões e como campo aberto para

investimentos do capital, o que desencadeou um processo em que rápida e

sistematicamente a região passa a ser ocupada por grupos nacionais e estrangeiros

(BECKER, 1998).

A partir dos anos 60, sob o controle do regime ditatorial, o Estado brasileiro

promove uma série de intervenções no sentido de viabilizar o paradigma de

“modernização” implantado no país (IANNI, 1996b). De um lado, esse modelo significou

a renovação da base técnica da produção, mas também provocou a concentração da

propriedade e da renda, assim como a queda no nível de vida da população local,

caracterizando o que Graziano da Silva (1983) chamou de modernização conservadora.
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No caso da Amazônia, mais uma vez o destino da região era decidido a revelia

dos amazônidas e em benefício de grupos econômicos estrangeiros e/ou instalados no

sul do país. Rapidamente, a Amazônia se transformou em um cenário de enormes

tensões e conflitos, onde as antigas imagens que se tinha da região cederam lugar a

uma outra de devastação, de exploração, de violência e resistência (GONÇALVES,

2001).

O modelo de desenvolvimento implantado pelo governo militar optou por uma

estratégica de integração geo-econômica baseada em enclaves agro-industriais e

minerais, bem como na pecuária extensiva e na colonização, com grandes prejuízos

ambientais e sociais. É esse processo que se abordado a seguir.

1.2. Estado e modernização da fronteira Amazônica

Após o golpe militar, a ocupação da Amazônia apresenta-se como uma das

principais prioridades. Tomando como base a doutrina de segurança nacional, o Estado

militar estabelece um projeto geopolítico de radical reestruturação do país, que inclui a

ocupação de áreas consideradas isoladas e vulneráveis, recorrendo à implantação de

enclaves econômicos sob o controle do grande capital, principalmente representado por

grupos internacionais.

Mesmo esse modelo se mostrando contraditório ao discurso de muitos setores

do governo, não se dispunha dos recursos financeiros e materiais efetivos para a

ocupação pretendida pelas forças armadas, optando-se por esse padrão de integração



40

como justificativa para garantir a propalada integridade nacional, daí vem o slogan

“Integrar para não entregar”, tão caro ao governo militar. Para Gonçalves (2001, p.31),

Há assim uma espécie de pragmatismo dos militares que, para garantir a base
logístico-material necessária à manutenção da integridade territorial, abrem
espaços para os capitais multinacionais como é o caso da Zona Franca de
Manaus e do Projeto Jari e assim internacionalizam, de fato, a região e,
conseqüentemente, o debate sobre ela

A preocupação predominante do Estado brasileiro era de reformular e/ou

modernizar as condições de funcionamento e expansão dos mercados de capital e

garantir a força de trabalho. De acordo com Ianni (1986a), tratava-se, em particular, de

aperfeiçoar as condições de funcionamento e expansão da empresa privada, nacional e

multinacional. Para viabilizar essas prerrogativas, várias mudanças foram postas em

prática para atender aos interesses de grupos sociais da elite nacional, que se aliaram

ao capital internacional, no sentido de provocar a expansão e consolidação capitalista.

É nesse contexto que a Amazônia é impulsionada e “modernizada”, de modo a

articular-se dinamicamente com o capitalismo monopolista e dependente (IANNI,

1986b). Tratava-se de viabilizar o paradigma da “economia aberta” que exigia o

desenvolvimento extensivo do capitalismo na região, o que a faz tornar-se espaço

estratégico para o Estado que se empenha em sua rápida estruturação e controle.

Com esse propósito, o governo federal planeja e impõe vários mecanismos no

sentido de viabilizar a ocupação de terras na frente de expansão. Segundo Becker

(1998), usa-se como base três estratégias principais: (i) implantação de redes de

integração espacial (rede rodoviária, rede de telecomunicações, rede urbana, rede

hidroelétrica); (ii) superposição de territórios federais sobre os estaduais (criação dos

Territórios Federais, instituição da Amazônia Legal, instituição de uma faixa de 100 km
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das estradas federais que passam a pertencer à União, criação do Grupo Executivo

para a Região do Baixo Amazonas – GEBAM e Grupo Executivo de Terras do

Araguaia–Tocantins – GETAT); e, (iii) subsídios ao fluxo de capital e indução dos fluxos

migratórios (mecanismos creditícios e fiscais, incentivo a migração para criar mão-de-

obra). Além disso, criou também a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia

– SUDAM, a Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. Tudo isso

para aumentar o poder central e viabilizar a rápida e efetiva ocupação do espaço

Amazônico.

Apesar de todo esse esforço, e em que pesem os resultados decorrentes desse

modelo, a realidade não se concretiza como o planejado e o processo de modernização

imposto pelo Estado brasileiro não se estabelece de forma linear, uma vez que

interesses de diversas ordens interferem na estratégia governamental, dando origem a

inúmeros confrontos com os mais diferentes atores sociais.

Antes sem valor, a terra passa à condição de mercadoria e começa a ser

disputada pelos mais diferentes grupos sociais. Assim, a questão da terra se configura

como central no processo de ocupação da região, repercutindo na explosão de diversos

conflitos entre todos os atores, que disputam a definição de seu território e procuram

impor sua territorialidade (BECKER, 1998).

É nesse cenário que emerge o movimento de resistência de diferentes grupos

sociais que lutam para garantir a posse de sua terra. Como objeto de nosso estudo,

abordaremos a seguir, o caminho trilhado pelos seringueiros que estabelecem

diferentes estratégias no sentido de viabilizar a conquista da terra, desembocando na

criação das Reservas Extrativistas.
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1.3. Resistência e luta pela terra: o movimento dos seringueiros

O modelo nacional-desenvolvimentista dirigido pelo governo militar pressupunha,

entre outras contradições, a homogeneização de grandes espaços de florestas naturais

através de sua conversão em pasto ou florestas artificiais para produzir celulose, ou

ainda, seu loteamento para receber migrantes de outras regiões do país, fazendo

eclodir inúmeros conflitos de luta pela terra. Dessa forma, particularmente no Acre,

antigos seringais onde moravam trabalhadores remanescentes do extrativismo da

borracha foram loteados sob patrocínio do Estado. Segundo afirma Meneses (1994),

além de promover esse processo através de abertura de linhas de crédito fácil e
barato aos novos proprietários, com a criação de programas como o
PROTERRA e o PROBOR, e outras formas indiretas de suporte à expansão,
entrava, ele próprio, como agente do processo, transferindo para o Acre, pela
colonização oficial, grandes contingentes de trabalhadores oriundos do Sul do
país (MENESES, 1994, p.51)

Como resultado da conjunção entre da derrubada da floresta para a implantação

de pasto e a colonização, muitas famílias de seringueiros foram expulsas de suas

colocações4, uma vez que nem mesmo sua condição de posseiro era reconhecida,

passando a habitar na periferia das cidades. Para se contrapor a esse processo, os

seringueiros começam a organizar uma forma de resistência até então inédita, os

empates5, que acabaram ganhando repercussão nacional em fins dos anos 70 e na

primeira metade da década de 80.

_______________

4. A colocação é a unidade produtiva familiar formada pelas estradas de seringa (conjunto de seringueiras) e pelas
áreas de caça, pesca, agricultura de subsistência e coleta de frutos (ALLEGRETTI, 1994, p.25).
5. Movimento espontâneo dos seringueiros que se reuniam, juntamente com suas famílias, para impedir a derrubada
da floresta pelos fazendeiros. Segundo Meneses (1994), “empate”, significa impedir, empatar uma atividade, nesse
caso, o desmatamento. Foram mais de 50 empates realizados, evitando com isso a derrubada de 1,2 milhão de
hectares de floresta.
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Posteriormente, de forma mais organizada, realizam eventos locais e regionais

que resultaram no I Encontro Nacional dos Seringueiros, em 1985, quando se reúnem

representantes de vários estados, onde é lançada à opinião pública a proposta de

criação das Reservas Extrativistas (RESEX), bem como foi decidida a constituição do

Conselho Nacional dos Seringueiros – CNS, instituição que vai liderar a luta pela

institucionalização dessas reservas.

Sob a liderança de Chico Mendes, a luta dos seringueiros aliou-se à luta dos

povos indígenas e outros grupos sociais, numa iniciativa que resultou na constituição da

“Aliança dos Povos da Floresta”, na perspectiva de aumentar a força na luta pela

conquista da terra.

Nesse ponto, deve-se destacar a importância de dois grandes grupos de aliados

que aderiram à luta desses grupos sociais. O primeiro, refere-se a setores da igreja

ligados da chamada teologia da libertação, bem como organizações não-

governamentais, sindicatos rurais, partidos de esquerda e intelectuais, muitos dos quais

contribuíram para a formatação da proposta das Reservas Extrativistas. O segundo, é

formado por segmentos do movimento ambientalista que, na medida em que a luta dos

seringueiros ganha visibilidade, vê na mesma um movimento em favor da natureza,

uma vez que era defendida a preservação da floresta em pé como forma de

manutenção das condições necessárias para a reprodução social dos “povos da

floresta”. Assim, os movimentos sociais de luta pela terra articulam-se ao movimento

ambientalista como alternativa para viabilizar a conquista da terra, marcando uma

convergência de diferentes lutas com o ambientalismo.

Aproveitando o momento favorável oferecido pelas atividades da Assembléia

Nacional Constituinte, os seringueiros conseguem que sua proposta seja aceita pelo
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poder público (MENESES, 1994). Inicialmente foi encampada no contexto da Reforma

Agrária pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, como a

modalidade Projeto de Assentamento Extrativista – PAE, que são destinados “à

exploração de áreas dotadas de riquezas extrativistas, através de atividades

economicamente viáveis e ecologicamente sustentáveis, a serem executadas pelas

populações que ocupem ou venham a ocupar as mencionadas áreas” (Portaria INCRA

n° 627, 30/07/1987, apud MENESES, 1994, p.54).

Ao longo desse processo, deve ser destacada a ocorrência de um importante

fato que repercutiu na opinião pública sobre os problemas enfrentados pelos

seringueiros da Amazônia, foi o assassinato brutal de Chico Mendes, em dezembro de

1988, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri. Esse episódio,

paradoxalmente, produziu fortes reações nacionais e internacionais, em particular do

movimento ambientalista, que fizeram com as reivindicações dos castanheiros

ganhassem força, influenciando na decisão do governo brasileiro em criar novas áreas

destinadas aos “povos da floresta”, sob a modalidade de Reservas Extrativistas –

RESEX (ALLEGRETTI, 1994; HOMMA, 1993), dessa vez sob responsabilidade do

IBAMA, através do Decreto-Lei 98.897, de 30 de janeiro de 1990, em cumprimento da

Lei 7.804, de 18 de julho de 1989, no âmbito da Política Nacional do Meio Ambiente.

Assim, como resultado da luta dos seringueiros, o governo federal reconheceu as

Reservas Extrativistas no âmbito do IBAMA como “são espaços territoriais destinados à

exploração auto-sustentável e conservação dos recursos naturais renováveis, por

população extrativista” (Decreto 98.897/90). Nesse mesmo ano, foram criadas as

primeiras quatro RESEXs, quais sejam: Alto Juruá e Chico Mendes, ambas no Acre; Rio
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Cajari no Estado do Amapá e Rio Ouro Preto, em Rondônia, conforme pode ser

verificado no quadro abaixo:

NOME

ESTADO

MUNICÍPIO(S)

DECRETO DE CRIAÇÃO

ÁREA (Km2)

POPULAÇÃO

PRINCIPAIS RECURSOS

Alto Juruá

AC

Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo de Azevedo

98.863

23/01/1990

5.061

3.600

Seringueira

Chico Mendes

AC

Rio Branco, Capixaba, Xapuri, Brasiléia, Assis Brasil, Sena Madureira, Plácido de Castro

99.144

12/03/1990

9.705
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7.500

Castanha, copaíba e seringueira.

Rio Cajari

AP

Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Mazagão

99.145

12/03/1990

4.816

3.800

Castanha, copaíba, seringueira e açaí.

Rio Ouro Preto

RO

Guajará-Mirim

99.166

13/03/1990

2.045

700

 Castanha, copaíba e seringueira

    Fonte: IBAMA/CNPT – Projeto RESEX, 1999.

Quadro 1 – As quatro primeiras Reservas Extrativistas criadas.
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Essas quatro RESEXs, bem como as que foram criadas posteriormente,

representam uma vitória das populações tradicionais de toda a Amazônia. Populações

essas remanescentes, em sua maioria, dos diferentes momentos históricos em que

ocorreu a exploração da borracha e do sistema de aviamento, bem como pelo processo

de ocupação adotado pelo governo militar com seu modelo de desenvolvimento

geopolítico baseado nos enclaves econômicos, na pecuária extensiva e na colonização,

que foi responsável por grandes danos ambientais e por graves problemas sociais

decorrentes da expulsão das populações que tradicionalmente ocupavam essas áreas.

Por outro lado, o aumento da importância das questões ambientais a nível global

impõe uma nova ordem que faz crescer as preocupações sobre o destino da Amazônia.

Assim, as repercussões de devastação de grandes faixas florestais da Amazônia e as

novas políticas internacionais surgidas no contexto do jogo de interesses das grandes

potências, são determinantes para a inserção do país no contexto do paradigma do

desenvolvimento sustentável, influenciando, decisivamente, no avanço da luta dos

extrativistas através da criação de novas RESEXs.

Inicialmente associadas aos antigos seringais, as RESEXs ganharam contornos

diferentes a depender da realidade social e da base dos recursos naturais em que

foram sendo criadas, originando, inclusive, as Reservas Extrativistas Marinhas e

abrangendo estados fora da Amazônia. No quadro 2, apresentamos a relação das

RESEXs criadas na Amazônia e respectivos produtos explorados.
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NOME ESTADO MUNICÍPIO(S) DECRETO
DE

CRIAÇÃO

ÁREA
(HA)

POPULAÇÃO PRINCIPAIS
RECURSOS

RESEX do
Alto Juruá

AC Thaumaturgo de
Azevedo

98.863 -
23/01/90

506.186 4170 Borracha

RESEX Chico
Mendes

AC Rio Branco / Xapuri /
Brasiléia / Assis Brasil /

Sena Madureira /
Capixaba

99.144 -
12/03/90

970.570 6028 Castanha /
Copaíba /
Borracha

RESEX do
Alto Tarauacá

AC Jordão e Tarauacá S/N° -
08/11/00

151.199 - -

RESEX do
Rio Cajarí

AP Laranjal do Jarí /
Mazagão / Vitória do

Jarí

99.145 -
12/03/90

481.650 3283 Castanha /
Copaíba /

Borracha / Açaí

RESEX do
Rio Ouro
Preto

RO Guajará-Mirim / Nova
Mamoré

99.166 -
13/03/90

204.583 431 Castanha /
Copaíba /
Borracha

RESEX do
Lago do
Cuniã

RO Porto Velho 3238 -
10/11/99

52.065 400 Pescado

RESEX do
Extremo Norte
do Tocantins

TO Carrasco Bonito 535 -
20/05/92

9.280 800 Babaçú /
Pescado

RESEX da
Mata Grande

MA Senador La Rocque 532 -
20/05/92

10.450 500 Babaçú /
Pescado

RESEX do
Quilombo do
Frexal

MA Mirinzal 536 -
20/05/92

9.542 900 Babaçú /
Pescado

RESEX do
Ciriáco

MA Cidelândia 534 -
20/05/92

7.050 1150 Babaçú

RESEX
Tapajós-
Arapiuns

PA Santarém / Aveiro S/N° -
06/11/98

647.610 4000 Borracha /
Pesca / Óleos e

Resinas

RESEX do
Médio Juruá

AM Carauari S/N° -
04/03/97

253.226 700 Borracha /
Pesca

Fonte: www. ibama.gov.br/resex/amazonia.htm. Acesso em 02/12/2004, às 00:54h.

Quadro 2 – As Reservas Extrativistas criadas na Amazônia6

_______________

6. Segundo publicado por www.greenpeace.org.br em 09/11/2004, foram criadas no dia 08/11/2004, mais duas
RESEX no Pará, quais sejam: Verde para Sempre, no município de Porto de Moz e, Riozinho do Anfrízio, no
Município de Terra do Meio. Ao todo, ambas somam dois milhões de hectares de florestas e várzeas transformadas
nessas Unidades de Conservação.
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Atualmente, são quase 10 milhões de hectares em forma de Reservas

Extrativistas – entre as modalidades de Projeto de Assentamento Extrativista – PAE e

RESEX –, podendo chegar a 14 milhões de ha, se instituídas aquelas que estão em

processo de regularização. Em que pese o fato das reservas criadas representarem um

percentual muito pequeno da extensão regional com potencial extrativo e ínfimo quando

comparadas com a extensão territorial da região (MENESES, 1994, p.65), elas se

impõem como uma alternativa efetiva capaz de influenciar no ordenamento do espaço

Amazônico.

Nesses espaços, propõe-se viabilizar o paradigma do desenvolvimento

sustentável de modo a estabelecer uma convergência entre a necessidade de

manutenção dos recursos naturais com o desenvolvimento econômico e social das

populações locais, a partir dos pressupostos que serão analisados a seguir.

1.4. Reserva Extrativista: uma interpretação conceitual.

De acordo com o que estabelece a legislação que institucionalizou as Reservas

extrativistas, elas são espaços territoriais destinados à exploração sustentável e

conservação dos recursos naturais renováveis, por população que tradicionalmente vive

do extrativismo (Decreto 98.897, 1990). Nessas áreas, busca-se viabilizar o paradigma

do desenvolvimento sustentável baseando-se no equilíbrio ecológico de manutenção

dos recursos naturais e no interesse social de melhoria de vida das populações

tradicionais.
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Para o Grupo de Trabalho Amazônico (2001), são consideradas populações

tradicionais, aquelas

que habitam uma região durante períodos relativamente longos, que variam de
décadas até séculos. De origem racial diversa, essas populações são
representados pelos atuais remanescentes de quilombos, por caboclos,
ribeirinhos, seringueiros, castanheiros, caiçaras e pescadores. Utilizam seus
espaços e recursos de forma comunitária e praticam atividades de relativo baixo
impacto ambiental (GTA, 2001, p.36).

As populações que moram nas RESEXs são caracterizadas com base nesse

conceito, pois possuem uma relação interativa com o meio natural, sem significativas

alterações nos ciclos de vida dos vários ecossistemas existentes. Esse grupo pratica

uma cultura mítico-religiosa profundamente influenciada pelo ambiente, embora sua

visão de mundo também seja diretamente influenciada pelas necessidades materiais de

reprodução social.

Segundo Allegretti (1994), a noção conceitual que orientou a organização das

RESEXs, buscou compatibilizar o uso tradicional dos direitos de posse, respeitando os

limites previamente existentes nos antigos seringais, sem divisões internas entre essas

unidades. Com base nesse pressuposto, foi instituída uma área protegida comunal

semelhante às terras indígenas.

Nesse sentido, as Reservas Extrativistas são espaços de uso comunal,

destinadas à exploração auto-sustentável e conservação dos recursos naturais pela

população extrativista. São áreas da União, que concede os direitos de usufruto aos

trabalhadores através da Concessão Real de Uso (documento legal expedido pela

União a partir de um Plano de Utilização), para suas entidades representativas, que

ficam responsáveis pela gestão das áreas e pelo controle sobre a utilização dos

recursos, ficando a fiscalização sob o controle do poder público (MENEZES, 1994),



51

representado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis – IBAMA.

Com base no exposto, as Reservas Extrativistas são consideradas espaços

territoriais

que utilizam, tradicionalmente, recursos de base extrativista para exploração de
subsistência e comercial, transformada em área do poder público e
administrada, através da concessão de direito real de uso, por comunidades
locais (ALLEGRETTI, 1994, p.20).

Em que pesem as considerações de Homma (1993), no que se refere às

limitações e os riscos do extrativismo como uso ótimo da floresta, em que a

sazonalidade da produção extrativa e a dependência do mercado externo se constituem

em entraves para a manutenção dessa atividade, a preservação da floresta e do

extrativismo pode ser entendida como parte de uma política de desenvolvimento

regional, que contempla áreas com características especiais de abundância em

recursos naturais e que conte com uma população que, tradicionalmente, vive da

atividade extrativa.

Para Allegretti (1994), as Reservas Extrativistas podem ser consideradas como

reservas de desenvolvimento sustentável, nas quais atividades econômicas baseadas

na extração de produtos da floresta, na agricultura, na criação de animais domésticos,

assim como na industrialização destes produtos, podem ser desenvolvidas desde que

atendam a critérios de sustentabilidade e de retorno social. Do ponto de vista

econômico, busca-se a transformação de uma economia dependente do extrativismo

para outra baseada em sistema de produção diversificado, que contemple a agregação

de valor e distribua os benefícios de forma eqüitativa.
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Para que esse modelo seja viabilizado será necessário modificar a forma de

exploração, no que se refere à extração, beneficiamento e comercialização dos

produtos não derivados da madeira. Para tanto, deve-se de transformar, de maneira

radical, o tradicional sistema de aviamento que ainda predomina na região, através do

qual os produtos extraídos não remuneram o trabalhador, e viabilizar mecanismos

adequados de capacitação e divisão de benefícios em favor da população local.

No que se refere especificamente ao Amapá, o processo de gestão da uma área

pelas próprias comunidades, foi sendo engendrado ao longo dos mais diferentes

conflitos e formas de resistências vivenciadas pelas populações tradicionais do sul do

Estado. Inicialmente, contra a expropriação e a violência a que foram submetidas em

distintos momentos históricos, quando o sistema de aviamento foi o principal

instrumento de exploração da mais absoluta mais-valia, primeiro por um único

controlador, depois por uma empresa comercial.

Posteriormente, os conflitos vivenciados foram decorrentes da opressão e da

constante ameaça de expulsão representada pela “segurança” do grande capital,

naquele espaço representado pelo Projeto Jari, implantado em pleno projeto de

integração nacional patrocinado pelo Estado Militar. É esse processo de resistência que

analisaremos a seguir, a partir de um resgate histórico que foi desembocar na criação

da Reserva Extrativista do Rio Cajari.
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CAPÍTULO II

GRANDE CAPITAL X POPULAÇÕES TRADICIONAIS: AS CONTRADIÇÕES DE

GRUPOS SOCIAIS EM CONFLITO.

2.1. Antecedentes históricos.

Para que se compreenda o contexto das transformações ocorridas a partir da

instalação do Projeto Jari, faz-se necessário recuar no tempo-espaço, no sentido de

resgatar fatos que deram origem ao processo de expropriação e concentração das

terras nesse espaço amazônico. Deve-se ressaltar que, os fatos aqui relatados

ocorreram em toda a área ocupada pelo Projeto Jari, inclusive, onde hoje existe a

Reserva Extrativista do Rio Cajari.

Pode-se dividir os fatos históricos da área sul do estado do Amapá em três

períodos: (i) expropriação e controle individual; (ii) o controle pela empresa comercial-

extrativista; e, (iii) o controle pelo grande capital. Note-se que essa organização atende

a uma necessidade didática, podendo-se estabelecer outros recortes histórico-

temporais.

2.1.1. O controle individual

A herança histórica, no que se refere a apropriação sob controle de um único

indivíduo, tem início no último quarto do século 19, durante o apogeu do ciclo da

borracha e vai até o ano de 1948. Durante esse tempo, José Júlio de Andrade, um

nordestino que chegara na região em 1870, mostrou-se hábil como comerciante e
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transformou-se em seringalista e foi o maior “patrão” da região, amealhando uma

grande riqueza em terras e imóveis. O “Coronel”7 José Júlio, como ficou conhecido,

estendeu seus domínios de Almeirim, no Pará, até Mazagão, no Amapá. Segundo Lins,

(1991, p.35), foi talvez, o maior latifundiário de sua época, controlando uma área de,

aproximadamente, 3 milhões de hectares às margens do Amazonas, e tendo como

principal via de acesso central, o Rio Jari.

O sucesso nos negócios levou-o a ser nomeado Intendente do Município de

Almeirim, onde sua influência foi fundamental para acobertar as manobras cartoriais

que originaram seu imenso latifúndio (SILVEIRA, 1981 apud FILOCREÃO, 2002, p.57).

Com o controle político e econômico da região, foi eleito deputado e senador pelo Pará.

Essa informação é reforçada pela divulgação dos estudos do Grupo Executivo

para a Região do Baixo-Amazonas – GEBAM, que identificou o processo de grilagem

de terras ocorridas na região. Segundo Silva (1991), as análises do GEBAM,

concluíram que a propriedade declarada por José Júlio, num total de 422.621,66 ha,

sendo 126.080,66 ha no Pará e 296.541 ha no Amapá, após a realização de perícias,

identificou-se 12 (doze) títulos de propriedade e 27 (vinte e sete) certidões de posse,

superpostas ao polígono original que, na realidade, circunscrevia uma área de

318.287,00 hectares, sendo 100.750,00 no Pará e 217.537,00 no Amapá. Ficou

evidenciado que, por diversas oportunidades, José Júlio adquiriu terras tituladas ou

não, como medida cautelar contra possíveis litígios, uma vez que não desejava chamar

a atenção para o tamanho de sua área, cujo título foi emitido mediante tráfico de

influência.

_______________

7. José Júlio era cearense e consta que teria comprado a patente de “Coronel”.
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Esses fatos corroboram com as observações de Martins (1998), para quem a

disseminação da propriedade privada na fronteira, não raro, é revestida de ambigüidade

entre o legal e o legítimo, sendo comuns os casos em que a reivindicação do

reconhecimento jurídico da propriedade privada, é feita usando-se expedientes ilegais e

contra os direitos de populações que já ocupavam as áreas pretendidas, ocorrendo

assim,

com base na violação do privado e dos direitos sobre a terra de quem nela
trabalha e, muitas vezes, trabalhou por várias gerações. (...). O documento
ganha vida nos cartórios e tribunais, a vida postiça que pode lhe dar a
burocracia pública. Na origem de tais papéis, o favor político, a dádiva do
Estado patrimonial, premiando cupinchas e protegidos, cabos eleitorais do
partido político no poder (MARTINS, 1998, p.670)

Com a garantia da posse da terra, José Júlio amealhou uma grande fortuna,

comercializando especialmente, o látex da seringueira (Hevea brasiliensis) e da balata

(Mimusopia bidentada A.DC)8 e a semente da castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa H

& B)9, produtos obtidos através da atividade extrativista baseada no sistema de

aviamento, que assegurava o controle de toda a área, através da troca de ferramentas,

alimentos básicos, sal, roupa e munição pelos produtos extraídos da floresta, numa

relação sempre desfavorável ao extrativista.

_____________

8. Balata é o látex extraído da balateira (Mimusopia bidentata). Era exportada para os EUA, onde era usado na
fabricação de bolas de golfe e na mistura com borracha para fabricar pneus usados na aviação. A balateira só pode
ser cortada de 15 em15 anos, o que fazia com que a coleta levasse os balateiros a adentrar cada mais na floresta,
passando cerca de 6 meses dentro da mata, geralmente em grupo de 5 balateiros

9. A Castanheira (Bertholletia excelsa H & B) é o principal produto extrativo nesse espaço. Era conhecida por
Amendoeira-da-América, Castanha-do-Maranhão e touca, pelos antigos portugueses, nomes todos abandonados;
Hoje é conhecida como: Castanha-do-Pará e Castanha-do-Brasil (Classificação do Ministério da Agricultura). Por
iniciativa do Peru e Bolívia, em 1992, num encontro internacional sobre castanha, foi proposta e aprovada, a
designação de Castanha-da-Amazônia, em vista de sua ocorrência também naqueles países, denominação que já
começa a ser usada. Na sinonímia estrangeira é denominada de "Nues de Brasil" (latino-americanos), "Noix du
Brésil" (franceses) e "Brazil nuts" ou "Pará nuts" para os anglo-saxões (MMA – SCA – GTA – SUFRAMA - SEBRAE,
1998).
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De acordo com Lins (1991, p.59), já nessa fase, a castanha era o principal

produto comercializado, chegando a 75 mil hectolitros10, sendo também comercializado

a essência de maçaranduba, óleos vegetais para fins medicinais, ouro e timbó (Derris

spp). Além das atividades extrativas, chegou a criar 25 mil cabeças de gado bovino.

O modelo de exploração econômica implantada por José Júlio, foi fundamental

para viabilizar a expropriação e a concentração de terras, onde a violência e

desempenhou papel fundamental. Segundo Filocreão (2002, p. 56-57),

Esse processo inicial de ocupação econômica se caracteriza por um acelerado
movimento de expropriação e concentração das terras nas mãos de um único
comerciante (...) que se torna seringalista, submetendo toda a população (a
residente e a deslocada) da região ao processo de produção de riquezas
através de formas de trabalho compulsórias, sendo o aviamento e a violência os
principais mecanismos dessa submissão.

Para viabilizar o negócio foram criadas várias filiais, os barracões – funcionavam

como entreposto comercial, e se constituía de depósito de produção e produtos para

aviamento – às margens dos rios. Em Água Branca do Cajari, onde funcionava um

desses barracões, ficava instalado Crispim de Almeida, capataz e sócio de José Júlio.

Figura emblemática desse período, o “Capitão”, como gostava de ser chamado, andava

sempre cercado de capangas, fazendo da freqüente violência contra os trabalhadores

sua principal prática de controle. Em depoimento, o Sr. Raimundo Batista da Silva11, 75

anos – “Seu Nenê” –, conta que “em Água Branca, na Padaria e na Cachoeira tinha um

tronco, onde o pessoal era surrado no ‘tempo do pau’ (...) aqui eles mandavam surrar,

mandavam buscar lá no centro, amarravam de mão pra traz, traziam e batiam”.

_____________

10. Unidade de medida usada para medir a quantidade de castanha. Hectolitro = 100 litros = 5 latas de 20 litros = 55
kg in natura = 13 a 15 kg de amêndoa beneficiada; Uma Barrica = 6 latas = 120 L..
11. Entrevista realizada no dia 21.06.2004, na comunidade de Água Branca do Cajari.
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O “tempo do pau” guardado na memória da população, principalmente a mais

velha, traduz um tempo de muita violência e humilhação em que “os pobres, as pessoa

mais fraca vivia embaixo dos pés dos poderoso, dos patrão” (“Seu” Nenê). O nome de

localidades como “Paga Dívidas” e “Tira Couro”, estão associadas a lugares onde os

trabalhadores eram levados para “acertar as contas”, quer por reclamar saldo a receber

ou por dever ao patrão, eles eram torturados. A violência e a crueldade usada pelos

patrões chegavam a requintes de extrema crueldade como apontado pela Sra. Helena

Ribeiro do Carmo, 82 anos, em seu depoimento “o Crispim tirava as mulher dos

maridos que ele achava pouco trabalhadô e passava pra outro mais trabalhadô” (Sra.

Helena, 2004)12.

A maneira como eram tratados os trabalhadores resultou em inúmeros episódios

de violência, uma vez que “José Júlio tinha direitos de vida e morte em todo o vale,

exercendo-o soberanamente devido o apoio de autoridades de Belém” (PINTO, 1986, p.

16). O tipo de tratamento a que eram submetidos os trabalhadores acabou por

desencadear uma revolta dos extrativistas, em 1928. Para fugir do cativeiro que

caracterizava os seringais e castanhais desse espaço, quase 800 pessoas, “tomaram

um barco e vieram a Belém denunciar as condições de trabalho e os crimes praticados

naquele rio” (PINTO, 1986, p.16).

A repercussão desse episódio parece marcar o fim da fase de maior violência,

levando ao início da diminuição do poder do “Coronel”, que continua controlando a área

por mais duas décadas. Já velho e doente, em 1948, vende a área para um grupo de

comerciantes de origem portuguesa.

________________

12Entrevista realizada no dia 20.06.2004, na comunidade de Água Branca do Cajari.
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2.1.2. O Controle pela empresa comercial-extrativista

A venda das terras ao grupo de empresários portugueses, marca o início do

período em que a expropriação e o controle das terras e riquezas na região passa a ser

feito sob o controle da empresa comercial-extrativista.

Essa fase perdurou por 19 anos (de 1948 até 1967), durante o tempo em que a

“empresa dos portugueses” manteve o controle da área. Para viabilizar seu

empreendimento, foram criadas três empresas e diversificadas as atividades: (i) Jari

Indústria e Comércio, a maior, comercializava os produtos extrativos; (ii) Companhia

Industrial do Amapá, com sede em Jarilândia, implantou unidade de produção de

aguardente que fornecia para a região do Jari e comerciantes de Belém, adquiriu

equipamentos e iniciou a construção de uma fábrica de beneficiamento de castanha

oriunda das áreas de influência do rio Jari e vizinhanças e, (iii) a Companhia de

Navegação Jari S.A., composta das mesmas embarcações adquiridas de José Júlio,

que transportava os produtos entre filiais e sede e destas para o porto de Belém,

principal mercado comprador (LINS, 1991).

Nessa fase, são verificadas mudanças nas relações de trabalho e no uso dos

recursos naturais. Diferentemente da época de José Júlio, que mantinha forte controle

sobre os recursos da região, a empresa comercial-extrativista passou a liberar

gradativamente o exercício de outras atividades aos trabalhadores, que puderam

praticar a pequena agricultura, vendendo sua produção para esses empresários. Assim,

na fase José Júlio as áreas eram mantidas na maior privacidade, até para
pescar era preciso uma autorização e o pescado destinava-se exclusivamente à
alimentação local, não podendo ser negociado para fora da área. Os
portugueses liberaram a área em todos os sentidos, tanto econômica como
politicamente (LINS, 1991, p.78)
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Por outro lado, essa liberação parece ter sido parcial e gradativa, pelo menos no

início da gestão da empresa, onde cada homem era obrigado a trabalhar isolado de seu

companheiro para coletar os produtos extrativos, o extrativista vivia um nomadismo

sazonal, tendo que trabalhar nos seringais durante o verão e nos castanhais no inverno.

Tudo indica, que foi liberado o plantio agrícola primeiramente nas regiões detentoras de

poucos seringais, como os altos dos rios Cajari e Jari (FILOCREÃO, 2002, p. 59).

A maior liberdade de circulação durante esse período, sugere ter influenciado na

fixação de parte da população local em torno dos barracões, dando origem às principais

comunidades existentes na área, a exemplo de Padaria e Jarilândia no rio Jari e Água

Branca e Santana no rio Cajari.

  Foto: José Reinaldo A. Picanço (Jun/ 2004).

     Fotografia 1 – Ruínas de antigo Barracão em Água Branca do Cajari.
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Houve uma tentativa de produção agrícola em maior escala, na comunidade de

Santo Antônio da Cachoeira, no rio Jari, onde foram cultivados: 56 mil pés de

seringueiras, 35 mil pés de café, 10 mil pés de cacau, 10 mil pés de pimenta do reino e

milho para alimentação dos burros, mas foram abandonados. Em Água Branca do

Cajari, os portugueses tiveram mais sucesso na agricultura, financiando colonos para o

preparo das áreas de plantio, fornecendo ferramentas e sementes, com a garantia da

compra da produção, que chegou a produzir até trinta toneladas de farinha de

mandioca por mês, que eram compradas pela companhia. Além da farinha, Água

Branca fornecia feijão, milho, tabaco e grande quantidade de frutas, principalmente

laranja. Outros produtos também foram explorados, como peles de animais silvestres,

principalmente felinos, o látex de seringueira e da balata, sendo que os portugueses

chegaram a comprar oitocentas toneladas de látex de balata por safra (LINS, 1991).

Para trabalhar nas filiais, foram contratados gerentes para administrá-las,

chegando a ter participação nos lucros, o número de funcionários foi aumentado e estes

passaram a trabalhar no sistema de rodízio. Os funcionários passaram a ter os seus

principais direitos trabalhistas garantidos, tendo salário e carteira assinada, embora,

acabassem sempre recebendo o salário em mercadorias. Os assalariados das fazendas

foram liberados para criar pequenos animais e a fazer pequenas roças (FILOCREÃO,

2002). Foi instalado também um sistema de radiofonia em todas as filiais, facilitando o

controle da área e administração dos negócios.

Apesar de revestida de traços de modernidade, como a garantia de alguns

direitos trabalhistas (carteira assinada e salário mínimo), a empresa comercial-

extrativista herda e mantém, formas de acumulação não-capitalista, como o sistema de

aviamento. Ao adotar a estratégia de liberar o cultivo e/ou a criação de animais, está na
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realidade buscando meios de aumentar a mais-valia extraída dos trabalhadores, uma

vez que a produção era, obrigatoriamente, vendida a empresa.

Sob a gestão da empresa comercial-extrativista, houve aumento da produção e

ampliação das atividades. Passaram a comercializar a madeira, que era exportada em

toras para a Europa (Portugal e Inglaterra), cujos portos de embarque eram Jarilândia e

a ilha do Cajari, no rio Amazonas, sendo que as principais espécies exploradas eram da

várzea. Segundo Lins (1991, p.89), “para se ter uma idéia do volume deste comércio,

os portugueses faziam embarques mensais, em que às vezes havia até três navios no

Porto de Jarilândia esperando carregamento”.

Em 1967, o controle da área foi adquirido pela Entrerios Comércio e

Administração Ltda., a empresa holding do grupo do milionário norte-americano Daniel

Ludwig, que criou a Jari Florestal e Agropecuária Ltda. A partir desse momento, a

apropriação da região passa a ser exercido diretamente sob o controle do grande

capital, desencadeando um processo de grandes transformações. Assim,

Esse processo trouxe profundas modificações na economia e no modus vivendi
dos homens da região. Uma economia sustentada basicamente pelo
extrativismo vegetal, organizada por uma empresa de caráter incisivamente
comercial, que mesclava relações de assalariamento formal com relações
predominantemente de aviamento, subsistindo com uma baixa composição
orgânica de capital, de repente se transforma em um grande enclave
econômico, usuário dos mais recentes avanços tecnológicos (FILOCREÃO,
2002, p. 62)

Entre as transformações que se seguiram com a implantação do grande capital,

destaca-se a opressão a que foram submetidas as populações locais, onde o Projeto

Jari montou uma guarda paramilitar – a que chama de vigilância – responsável por

inúmeros conflitos com os trabalhadores rurais, acabando por deflagrar a organização

dos agroextrativistas como forma de resistência que irá desembocar na criação da
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RESEX do Rio Cajari. É esse processo que será objeto da análise ao longo da próxima

secção.

2.1.3. O controle pelo grande capital

A transferência de controle da área para Ludwig insere-se na estratégica de

modernização da Amazônia, conduzida pelo Estado Militar e é marcada por grandes

mudanças na economia, no ambiente e no modo de vida da população.

O Projeto Jari foi concebido como um grande complexo agroindustrial e mineral.

Tudo foi projetado em mega-proporções: no plano florestal, propunha-se transformar

200.000 ha de floresta nativa em florestas artificiais homogêneas para a produção de

celulose; o projeto agropecuário envolvia o plantio de arroz (em 15.000 ha), o plantio de

cana-de-açúcar para produção de álcool e açúcar e a criação de 100.000 cabeças de

bovinos e 40.000 cabeças de búfalos; a parte industrial envolvia a instalação, na

localidade de Munguba, de uma fábrica de celulose (FACEL) com capacidade de

processar 750 ton/dia, acoplada a uma usina termelétrica e uma unidade de

processamento do caulim (pela subsidiária CADAM – Companhia Caulim da Amazônia),

usado no branqueamento de papel. No plano mineral, além da exploração do caulim do

Morro do Felipe, localizado no atual Município de Vitória do Jari, no Amapá, com

reservas estimadas em 150 milhões de toneladas, há reservas de bauxita refratária

(alumínio) estimada em 150 milhões de toneladas, então controlada por outra

subsidiária do Grupo, a Mineração Santa Patrícia Ltda. Entre os planos estava também

a construção de 13 vilas para trabalhadores e suas famílias, e uma barragem

hidroelétrica para abastecer todo o complexo (JARI CELULOSE, 1994).
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Devido a necessidade imediata de energia, foi trazida sobre balsas do Japão,

juntamente com a fábrica de celulose, uma unidade de produção de energia

termelétrica, com as caldeiras alimentadas pela queima de biomassa (o que permanece

até hoje). Em outras palavras, promove-se a derrubada da floresta nativa para convertê-

la em lenha que fornece energia para funcionar o Projeto.

A implantação do grande projeto incorpora todo um aparato tecnológico que não

está restrito, especificamente, à técnica, mas pressupõe também novas idéias e

condutas de caráter moderno, que se contrapõe ao modo de vida das populações

tradicionais. Nesse caso, a industrialização trazida pelo empreendimento, como que

evidencia a modernidade em sua “forma material” e acaba por desencadear um

processo, em que as comunidades locais passam a defrontar-se com um estado

permanente de crise e renovação.

Sob o controle do grande capital, desencadeia-se um conjunto de

acontecimentos que modificam, irreversivelmente, o contexto sócio-ambiental e

econômico local. A implantação do empreendimento, desencadeou um grande

movimento migratório em busca de trabalho e outras oportunidades, atraindo gente de

diferentes regiões e re-produzindo um grande contingente de miseráveis,

desempregados, sub-empregados, prostitutas e garimpeiros que deram origem aos

“beiradões”13 sob péssimas condições de habitação, saúde, saneamento e segurança.

_____________

13. Denominação dada às favelas sobre palafitas localizadas às margens do rio Jari. Constituem verdadeiras áreas de
exclusão que se formaram como produtos da dinâmica do Projeto Jari, totalmente à margem de qualquer espaço
social ordenado e imerso em confusas e aleatórias redes e territórios (tráfico de drogas, prostituição, contrabando).
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Desse processo, resultou a formação de dois importantes aglomerados humanos

construídos sobre palafitas: Beiradão (em frente a cidade de Monte Dourado) e

Beiradinho (em frente às fábricas de celulose e caulim, na localidade de Munguba, onde

também funciona o porto de embarque), então pertencentes ao município de Mazagão,

no Estado do Amapá. Hoje, são, respectivamente, as sedes dos municípios de Laranjal

do Jari e Vitória do Jari, e ainda constituem a garantia de mão-de-obra farta e barata.

Na parte que fica em solo paraense, foram construídas três vilas para

trabalhadores e a cidade de Monte Dourado – a company town14 do Projeto –, dotada

da infra-estrutura necessária para abrigar o staff das empresas do grupo, bem como

suas famílias. A organização urbana da cidade obedece a uma divisão entre os

diversos níveis hierárquicos da empresa, contemplando zonas onde residem diretores,

outras para funcionários intermediários e do nível básico. Da mesma forma, os clubes

são discriminados por classes. A estrutura implantada contempla ainda escolas,

hospital, cinema, supermercado, enfim, todo um aparato símbolo da vida moderna.

Enormes áreas de floresta nativa foram substituídas por espécies exóticas como

a Gmelina arborea15, sucedida pelo pinus sp e eucalipto (Eucalyptus sp), causando

grande dano ambiental pela perda dos castanhais e seringais nativos, que a população

local dependia para sobreviver. Além disso, a empresa deixou de comprar a produção

extrativa, desorganizando toda a economia extrativa existente e fazendo com que

famílias extrativistas abandonassem suas áreas a passassem a viver nas cidades.

_________________

14. Segundo Trindade Jr, (2003, p. 137-145), as cidades-empresa (company towns) estão ligadas à expansão da
fronteira econômica na Amazônia, principalmente a partir dos anos 60, e tem o padrão construtivo e de urbanismo
marcado pela repetição, pela padronização e pela homogeneização da vida urbana, ditada pelos interesses da
empresa como uma extensão da unidade produtiva.

15 Espécie vegetal de crescimento rápido, originária da Ásia, foi plantada para produzir celulose.



  Foto: José Reinaldo A. Picanço (Jun/ 2004).                                                                        Foto: José Reinaldo A. Picanço (Jun/ 2004).

Fotografia 2 – Vista das fábricas.                                                                                Fotografia 3 – Vista de Monte Dourado.

         Foto: José Reinaldo A. Picanço (Jun/ 2004).                                                                 Foto: José Reinaldo A. Picanço (Jun/ 2004).

Fotografia 4 – “Ruas” dos beiradões Fotografia 5 – Vista dos beiradões



Nesse espaço controlado pelo grande capital, é possível encontrar distintas

temporalidades, como a mentalidade tradicional do extrativista baseada no direito

costumeiro, convivendo ao lado de representações da modernidade (a fábrica de

celulose, o supermercado, os bancos, etc). Cria-se então, um quadro surreal, como se

tudo fosse proposto de maneira incompleta e inacabada, combinando um processo

histórico que flui em ritmos lentos, com uma mistura de fragmentos de modernidade

coexistindo e/ou formando um esdrúxulo espaço de violência, exploração e miséria,

expressos nos beiradões.

As transformações do espaço social que passaram a se desencadear na área

ocupada pelo grande capital, simbolizava a chegada da “modernidade” nesse espaço

Amazônico, predominantemente ocupado por populações “tradicionais”, visto como um

grupo social onde predomina a repetição e o atraso, em face à inovação constante e ao

progresso das sociedades ditas “modernas”.

Por outro lado, a consolidação do moderno não parece ocorrer linearmente, mas

num movimento aparente de fluxo e refluxo. Mesmo usando o aparato tecnológico mais

avançado quando de sua implantação, e de não se interessar diretamente pelo

extrativismo num primeiro momento, o grande capital lança mão de formas de controle

que são contraditórias ao seu discurso modernizador. Nesse sentido, na primeira

metade dos anos 70, o Projeto Jari arrendou as terras de maior potencial extrativo de

castanha para uma empresa comercial-extrativista – a AMPEX –, que manteve o

aviamento como prática comercial, reproduzindo a mesmas práticas anteriores.

A partir de 1977, o grande capital assume diretamente o papel de uma empresa

comercial-extrativista através de uma de suas subsidiárias a Serviços Agrários e

Silviculturais Ltda – SASI (criada em 1975, com o objetivo de administrar a prestação de
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serviços através das empreiteiras – as “gatas”). Esse período expõe uma enorme

contradição entre o discurso modernizante e sua prática comercial “pré-capitalista”

baseada no aviamento. Nesse sentido, o Projeto Jari passou a comprar castanha na

região, dominando o mercado local. Para viabilizar a aquisição da produção extrativa,

foram colocados agentes da empresa atuando nas pequenas comunidades espalhadas

pelos rios, recolhendo a castanha. Segundo Lins (1991, p.179), entre 1977 e 1981 a

SASI comercializou uma produção média, por safra, de 9.081 hectolitros.

O isolamento da área, bem como o desconhecimento das características e

dinâmicas próprias do meio em que se instalava, tanto no que se refere às condições

físicas, bióticas e sócio-econômicas, mostrou-se um grande obstáculo para o sucesso

do projeto. Diversos problemas de ordem técnica, como a alta rotatividade dos

diretores, os fracassos no plantio agrícola e florestal, devido a escolha da gmelina

arbórea que não se adaptou às condições locais, levou a demora em estabelecer a

espécie adequada para a produção florestal e, ainda, a precária situação de posse da

terra e a resistência de setores militares nacionalistas (Carneiro, 1988), desencadearam

uma crise que levou ao fim da fase Ludwig que, em 1981, sob o pretexto de que não

fora autorizado a construir uma hidroelétrica particular, resolve encerrar suas atividades

e entregar o Projeto nas mãos do governo brasileiro.

O governo do General-Presidente João Figueiredo resolve assumir as dívidas e

repassar o Projeto “nacionalizado” 16, para um grupo de empresários brasileiros, tendo a

frente Augusto Trajano de Azevedo Antunes, líder das empresas CAEMI.

_________________________

15. Na realidade, o Projeto sempre se manteve vinculado ao capital internacional. Segundo Oliveira (1987, p.30),
Antunes está associado, entre outros, à Bethlehem Steel, Hanna, Scott Paper, Nippon Steel, SKF, Bruynzel. De
acordo com Silva (1991, p.84), Ludwig não fez pagamento de parcela da dívida contraída perante a “Ishikawagima
Heavy Industries”, do Japão, com aval do BNDES, o que influenciou decisivamente, na transferência do controle
acionário ao Grupo Antunes, do qual era sócio na produção de pinus (na empresa AMCEL, no Estado do Amapá).
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Na nova fase do Projeto foi criada a Companhia do Jari e a falta de matéria prima

para alimentar a fábrica de celulose continuou sendo o grande problema. Além disso, a

Jari continuou a conviver com um permanente problema no fornecimento de energia

elétrica, uma vez que quase toda a força utilizada é produzida a partir da queima de

biomassa da floresta nativa e plantada, o que mantém uma contínua pressão sobre as

áreas de produção dos extrativistas.

Na fase do Projeto nacionalizado, foram feitas diversas modificações técnicas e

administrativas que culminaram na diminuição do quadro efetivo das empresas do

Grupo levando ao aumento do desemprego. No gráfico abaixo, demonstra-se a

evolução do quantitativo de pessoal ocupado na produção florestal e industrial.

Fonte: Jari Celulose, 1994.

Gráfico 1 – Evolução da mão-de-obra ocupada pela Jari Celulose.
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Conforme pode ser verificado no gráfico 1, durante o período analisado houve

uma sensível redução no nível de empregos ofertados pela Jari Celulose, inclusive

entre os empregados nas “gatas”17. Esse fato repercutiu diretamente nas condições de

vida dos beiradões, elevando o grau de pobreza nesses aglomerados humanos. Ao

longo do tempo, registra-se uma contínua e crescente queda na oferta de empregos

criados pelo Projeto. Segundo Sautchukk (1979, p.29), em 1979, ano que iniciou a

operação da fábrica de celulose, eram 15.400 pessoas ocupadas, sendo 7.300

empregados diretamente pela Jari. Em 1993, esse número caiu para 2.700 empregados

da Jari, entre administração, infra-estrutura, florestais e industriais e, atualmente, são

730 diretos contra 2.200 indiretos (www.jaricelulose.com.br, acessado em 7/10/2004, às

14:35h).

Sob gestão do grupo CAEMI, o Projeto buscou aumentar a produção de celulose,

usando como expediente principal a destruição maciça de amplas faixas de floresta

nativa. Segundo Lins (1991, p. 230), várias foram as essências nativas usadas para

produzir celulose, “especialmente o Capitari18 (Tabebuia insignis), em torno de 280 mil

toneladas”.

A intensificação dos desmatamentos atingiu uma grande faixa da floresta nativa,

onde existiam castanhais e seringais explorados pelos extrativistas, passando a

manifestar de maneira mais contundente, o conflito entre o modelo posto em prática

pela Jari e as premissas das comunidades locais.

________________________

17 Empreiteiras que contratam trabalhadores braçais, geralmente sem carteira assinada. Sendo comum o
“pagamento” em alimentação e alojamento, onde o recebimento em dinheiro é condicionado ao saldo apresentado
pelo empreiteiro – o “gato”. Para saber mais sobre como funcionam os “gatos” ver Becker (1998).

18. Segundo PNUD (1998, p.22), o capitari pertence à família das Bignonia cea e é uma espécie de madeira muito
rica em celulose, tipicamente de áreas de várzeas baixas.
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A intensa e sistemática destruição da floresta realizada pelo Projeto Jari foi

registrada por Meneses (1994), que afirma:

No Amapá, o Projeto Jari, hoje nacionalizado, consome 4.000 metros cúbicos
de madeira nativa por dia, para suprir parte da matéria prima (fibra natural)
necessária à produção de 220 mil toneladas de celulose/ano e de toda a
energia – de geração termelétrica – despendida pelo projeto. São mais de 6.000
hectares de matas derrubadas todos os anos, o que tem levado à destruição
sistemática dos castanhais e seringais nessa área. Implantado em 1967, o
pequeno lucro, está sendo conseguido à custa da literal conversão da floresta
amazônica naquele trecho e da marginalização das populações locais
(MENESES, 1994, p. 58).

Paralelamente ao avanço sobre a floresta nativa, as comunidades se organizam

e começam a reivindicar junto ao poder público, o direito de permanecer na terra,

levando ao recrudescimento dos conflitos, que culminam durante o processo de

legalização da Reserva Extrativista do Rio Cajari, uma vez que a empresa alega que

80% das terras da reserva são suas, travando-se uma longa luta judicial entre o grupo

empresarial e o IBAMA, que representa oficialmente os interesses das populações

tradicionais e da União. Esse tema será abordado em detalhes na próxima secção.

Em 2000, mais uma vez o Projeto Jari muda de dono. Atolado em uma dívida de

US$ 410 milhões, produzida ao longo do tempo em que esteve sob controle de Ludwig

e do Grupo CAEMI, o enclave foi incorporado pelo Grupo Orsa19, que tem sede em São

Paulo e atua nos segmentos de exploração econômica de florestas nativa e plantada,

celulose, papel e embalagens. Mais uma vez, a sociedade brasileira é credora do

negócio que tem a participação financeira do Banco do Brasil e BNDES.

________________________

19. Para mais informações sobre a atual fase do empreendimento, ver endereço eletrônico www.jaricelulose.com.br.
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2.2. Os conflitos pela posse da terra: a reação dos agroextrativistas.

A transformação da terra em mercadoria, definida por um preço de compra e

venda, a partir da instauração da Lei de Terras de 1850, inaugura o moderno regime de

propriedade privada, alijando totalmente os pobres ou aumentando sua dificuldade de

acesso a terra. Resta-lhes a possibilidade de posse nas áreas de expansão de fronteira

como a Amazônia, seja pelo deslocamento espontâneo ou incentivado, conforme

abordado anteriormente. Nesse espaço ainda são encontrados grupos sociais que

organizam o uso da terra com base nos códigos costumeiros, em que a família é

detentora dos meios de produção e o uso do espaço é comunal.

Os conflitos pela terra se dão no encontro entre concepções antagônicas em

relação ao direito e à propriedade. Para as populações locais, o direito está relacionado

com o trabalho de quem primeiro desbravou e “amansou” a terra, seja através da

exploração extrativa ou da árdua atividade de quem pegou no machado de sol a sol

para abrir roçados que garantem sua sobrevivência, como um registro do direito de uso

privado em uma da terra que é pública. Note-se que, na Amazônia, a maior parte das

terras pertence legalmente ao Estado, constituindo terras devolutas.

No verso dessa lógica encontra-se a empresa capitalista, em que a propriedade

privada da terra e a renda fundiária definem os ritmos e os modos da ocupação. Essa

mentalidade moderna tem como base os direitos instituídos pela propriedade privada da

terra, e se alimenta da possibilidade de apropriar-se do território de quem já o ocupava

– como é o caso dos castanhais e seringais nativos explorados pelos extrativistas por

várias gerações –, expropriando o trabalhador de seus meios de produção e obrigando-

o a vender sua força de trabalho para o capitalista.
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No Brasil, em especial na Amazônia, a propriedade capitalista tem atacado

sistematicamente a posse individual, a propriedade familiar e o regime de posse

comunitária, organizada com base em códigos e costumes próprios de uso comum. Ao

fazer isso, ignora totalmente as noções de direito das populações locais. Para o

capitalista, a terra serve para explorar o trabalho de terceiros, enquanto que para o

trabalhador rural, essa mesma terra é usada para que ele possa trabalhar com sua

família, como evidenciado por Martins (1991) em seus conceitos de “terra de trabalho” e

“terra de negócio”. Afirma o autor:

Quando o capital se apropria da terra, esta se transforma em terra de negócio,
em terra de exploração do trabalho alheio; quando o trabalhador se apossa da
terra, ela se transforma em terra de trabalho. São regimes distintos de
propriedade, em aberto conflito um com o outro. Quando o capitalista se
apropria da terra, ele o faz com o intuito do lucro, direto ou indireto. Ou a terra
serve para explorar o trabalho de quem não tem terra; ou a terra serve para ser
vendida por alto preço a quem dela precisa para trabalhar e não a tem. Por
isso, nem sempre a apropriação da terra pelo capital se deve à vontade do
capitalista de se dedicar a agricultura (MARTINS, 1991, p. 55, grifos do autor).

É assim que, no sul do Amapá, em uma velocidade sem precedentes, em pouco

tempo são criadas e/ou instaladas estruturas que modificam a paisagem e expõe a

população local a uma realidade totalmente nova. Aos olhos do grupo social que ali

habita, de repente, como que num passe de mágica surgem os prédios da capital do

Projeto Jari (Monte Dourado), com seus automóveis, o aeroporto e o porto particular, as

estradas, a ferrovia, as fábricas de celulose e de caulim, e toda uma sorte de

aventureiros que são atraídos pelo “projeto”. Várias são as facetas dos conflitos

experimentados pelas populações extrativistas, que se sentem desnorteados diante

dessa nova realidade, que ainda lhes pressiona a deixar suas posses.
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O des-encontro com essa modernização é desconcertante e violento: violência

pelo seu confinamento/refúgio nos beiradões, que não existiam antes da Jari e que vão

servir de morada para muitos dos extrativistas expulsos de suas áreas e, a

desconcertante perda de seus referenciais pela chegada de costumes e produtos que

lhe causam estranheza.

Apesar das diferentes manifestações de conflitos e violências experimentadas, a

população que permaneceu em suas posses no meio da floresta se manteve resignada,

até que se encontrou ameaçada de ser expulsa de suas áreas, em decorrência da

derrubada de grandes áreas de floresta nativa, base de sua subsistência. Aos olhos dos

extrativistas, se manifesta a mais absurda contradição, que é a derrubada da floresta

nativa para queimar e plantar em seu lugar, espécies estranhas àquelas terras e que

não dão fruto para comer.

Até então, a participação em organizações de classe era praticamente

inexistente, sendo que os poucos encontros comunitários eram de cunho religioso e/ou

festivo. No início do processo da luta deflagrada, as denúncias partiram de núcleos

ligados ao movimento de base da igreja. Como não haviam organizações comunitárias

locais, as lideranças passaram a integrar-se ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do

Amapá – SINTRA, de caráter estadual.

Os problemas entre o Projeto Jari e os extrativistas foi-se agravando, sendo que

o SINTRA, juntamente com o Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS e o Instituto

de Estudos Amazônicos – IEA, entraram com requerimento junto à Polícia Federal em

Macapá, para apurar furto de madeira e a tentativa de fabricar posse em terras da

União. Na Delegacia de Laranjal do Jari foi requerida a instauração de inquérito policial
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para apurar responsabilidade de crimes de danos ao meio ambiente (ALLEGRETTI,

1998, p.21).

Com o acirramento dos conflitos com o Projeto Jari, os agroextrativistas se viram

forçadas a organizar-se politicamente e criam sua primeira instituição, a Associação dos

Agricultores de Laranjal do Jari – AMAJA, em 1984, para representar seus interesses.

Dois anos depois é criada a COMAJA – Cooperativa Mista Extrativista Vegetal dos

Agricultores do Laranjal do Jari, que se tornou em um dos instrumentos de luta pela

criação de áreas reservadas às comunidades.

A criação das instituições dos agroextrativistas, dá novo valor e sentido a

comunidade, muito mais como uma reinvenção da vida comunitária na luta pela terra.

Eles se descobrem no comunitário pela mediação da violência promovida pela

propriedade privada e o fazem para garantir a manutenção de suas posses e seu modo

de vida.

Essa reinvenção comunitária mediada pela luta pela terra, fundamenta-se no

direito tradicional que os extrativistas imaginam ter, alicerçado na ocupação das posses

que são transferidas através das gerações. Nesse sentido, Martins (1998) afirma que:

(...) o problema sociológico está justamente no conflito entre propriedade
privada e costume: a difusão dessa propriedade privada anômala, porque
baseada na violência dos ricos contra os pobres e na expropriação que ela
viabiliza, baseada na desigualdade e não na igualdade, destrói ou, ao menos,
confina os costumes e o modo de vida que lhes corresponde (MARTINS, 1998,
p.670).

No encontro entre esses distintos regimes de propriedade, em aberto conflito um

contra o outro, deflagra-se uma obstinada resistência do trabalhador rural contra a

propriedade capitalista. Como defende Martins (1991, p.56) é a terra de trabalho contra

a terra de negócio.
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75Na segunda metade da década dos anos 80, inicia uma reação mais organizada

das populações tradicionais. Durante a realização do I Congresso dos Trabalhadores

Rurais do Amapá, realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Amapá -

SINTRA, em julho de 1987, influenciados pelo movimento iniciado no Acre, surge a

proposta de criação de Reserva Extrativista em áreas ocupadas pelos antigos seringais

e castanhais, reivindicando que o uso das mesmas seja exclusivo dos trabalhadores

rurais que se ocupam com essas atividades.

A partir de então, os extrativistas do Amapá passam a articular-se com o

movimento nacional, liderado pelos seringueiros acreanos, unificando o movimento de

luta pela criação de áreas reservadas à exploração dos recursos naturais sob o controle

das populações tradicionais. É assim que um pequeno grupo de lideranças começa a

mobilizar as comunidades para discutir alternativas de luta pela terra. Em depoimento, o

Sr. Pedro Ramos20, diz que não era possível realizar grandes reuniões, pois “chamava

atenção da segurança da Jari”, assim as discussões eram com poucas pessoas, “só

com as de confiança e muitas vezes a gente tinha de chegar e sair de noite pra não ser

visto”. Isso parece explicar, em parte, a pequena participação do conjunto da população

nas ações diretas pela criação da reserva. Ainda de acordo com Pedro, “muita gente

fala que houve pouca discussão sobre a reserva, mas não dava pra ser diferente, eles

[a segurança do Projeto Jari] não deixavam”.

Em setembro de 1987, ocorreu um episódio marcante do conflito entre a

empresa e os trabalhadores rurais que, ao mesmo em que fortaleceu o movimento pela

criação das reservas, desencadeou uma forte reação por parte das empresas Jari.

_____________

20. Entrevista realizada no dia 2 de agosto de 2004, em Macapá.
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O fato foi registrado por Meneses (1988, p.14), que afirma:

pode-se afirmar que ocorreu o primeiro empate no Amapá, na região da
Padaria, numa localidade chamada São Militão. Na tentativa de desmatar uma
área para plantio de pinus, eucalipto e gmelina, a Jari chegou a realizar
piqueteamento de quase toda a sua extensão, abrindo linhas entre roçados de
arroz, mandioca e outras culturas, destruindo parte dessas plantações. Numa
mobilização inédita, os trabalhadores desmancharam o acampamento que a
Jari havia construído dentro da área e expulsaram os quase 100 peões que a
empresa havia colocado ali, para execução de tarefas que precedem o
desmatamento. Depois de muita discussão do caso, que envolveu, inclusive, a
Secretaria de Segurança do Território [hoje Estado do Amapá] e a Delegacia
Regional do Ministério da Reforma Agrária e Desenvolvimento – MIRAD, e uma
nova tentativa de retomada da área pela Jari, os trabalhadores conseguiram
impedir a derrubada.

A empresa reagiu e fortaleceu seu esquema de segurança, o qual chamava de

“vigilância”, dotando-o de equipamentos e lanchas (voadeiras) rápidas, para configurar

de maneira clara a propriedade da Companhia do Jari sobre toda a área, criando uma

situação de grande tensão. Os seguranças desfilavam armados, sob a cumplicidade

das forças policiais.

Para fazer frente às ações do Projeto Jari, as comunidades através do Conselho

Nacional dos Seringueiros – CNS/AP, Sindicato de Trabalhadores Rurais do Amapá –

SINTRA e Cooperativa Mista Extrativista Vegetal dos Agricultores do Laranjal do Jarí –

COMAJA, passaram a reivindicar junto ao então Ministério da Reforma e do

Desenvolvimento Agrário - MIRAD/INCRA a identificação de áreas prioritárias para o

desenvolvimento de suas atividades extrativas em regime comum. Desse processo,

foram identificadas três áreas no sul do Amapá (localizadas nos rios Cajari, Maracá e

Jari), para serem transformadas em áreas de exploração das comunidades.

Das três áreas consideradas com potencial extrativo, a primeira a ser

regulamentada, através do MIRAD e sob a administração do Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária - INCRA, foi no rio Maracá, em 1988, através da criação
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dos Projetos de Assentamentos Extrativistas – PAE´s do Maracá I,II e III, localizados no

município de Mazagão, em uma área de 481 mil hectares, onde cerca de mil famílias

desenvolvem suas atividades.

De um lado, a decisão do MIRAD/INCRA, em destinar a área do Maracá aos

agroextrativistas e as propostas formuladas para os rios Cajari e Jari, desencadeou

forte resistência por parte de setores empresariais, que passaram a ameaçar com

expulsão, inclusive com abuso de autoridades policiais contra as lideranças locais. Por

outro lado, serviu para fortalecer o movimento das organizações dos extrativistas pela

criação de outras áreas, fazendo com que os trabalhadores locais passassem a

participar mais ativamente do movimento nacional, aglutinando outros atores sociais

como setores de instituições públicas, organizações não governamentais e, contando

com o apoio do movimento ambientalista nacional e internacional.

Conforme foi abordado, a morte por assassinato de Chico Mendes, em dezembro

de 1988, desencadeou reações e pressões nacionais e internacionais, que permitiram o

fortalecimento do movimento em prol da criação de novas áreas destinadas aos

extrativistas. Pressionado a dar uma resposta à sociedade, o governo federal, institui a

figura jurídica da Reserva Extrativista, no âmbito do Programa Nacional de Meio

Ambiente, como unidade de conservação de uso direto. Sob a responsabilidade do

IBAMA, foi regulamentada através de Decreto N.º 98.897, de 30 de janeiro de 1990. Em

março desse mesmo ano, tendo como base as áreas onde eram mais avançados os

estudos para a implantação dessas reservas, foram criadas as primeiras RESEXs do país,

entre elas a Reserva Extrativista do Rio Cajari, através do Decreto 99.145 de 12.03.90,

com área de 481.650 ha e população estimada em 5.000 pessoas (Anexo 1). Esse fato

leva a uma redefinição do controle territorial, constituindo-se em um fator de limitação à
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prática freqüente de grilagem de terras conduzida pelas empresas do Projeto Jari,

conforme abordado na próxima secção.

2.3. A redefinição territorial: uma geografia do controle da terra.

Desde a publicação da criação da RESEX do Rio Cajari, em 1990, em área até

então tida como pertencente ao Projeto Jari, vem sendo travada uma longa luta judicial

entre as empresas do Grupo Jari e o IBAMA, que representa os interesses da União e

dos agroextrativistas. Até a presente data não há uma decisão definitiva, e o Projeto

Jari não reconhece a reserva como legítima, reivindicando que 80% das áreas da

mesma lhe pertencem.

Deve-se destacar, que a legislação que institucionalizou as Reservas

Extrativistas, permite a destinação de uma área para criação de RESEX sem que tenha

ocorrido, necessariamente, sua desapropriação. É com base nisso que, mesmo sem

definição da regularização fundiária, várias ações vêem sendo feitas no sentido de

implementação dessas unidades de conservação – UC.

Apesar de não reconhecer a legalidade da reserva, o Projeto Jari paralisou as

grandes derrubadas da floresta nesse espaço, além de retirar todo seu gado da área.

Inclusive, pagou parte das dívidas trabalhistas com animais, que acabaram servindo

para iniciar a pecuária como uma nova atividade produtiva para as comunidades da

reserva.

A mudança mais visível da nova estratégia das empresas do Grupo Jari em

relação às comunidades ocorre, notadamente, no médio Cajari, área onde ocorreram
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intensos conflitos. Quando buscamos saber o que mudou na relação com a empresa

Jari após a criação da reserva, várias foram as respostas que apontam mudanças na

postura da empresa, dando conta de que antes da criação dessa UC, o Projeto Jari

pressionava para que a população deixasse a área e, atualmente, as empresas do

Grupo ajudam apoiando no escoamento da produção. O depoimento do Sr. Antônio do

Socorro Flexa Frazão, o “Assado” 21, 44 anos, é elucidativo, pois “no tempo da Jari, até

pra fazer casa era só com a autorização deles (...) agora a CADAM [Companhia Caulim

da Amazônia – empresa do Grupo que faz mineração de caulim] apóia no escoamento

da produção, dando um barco, um caminhão e um ônibus, para a feira do produtor no

[na localidade de] Munguba”.

O uso dessa estratégia visa mudar a imagem negativa cristalizada na lembrança

recente das comunidades. Além disso, outras atividades estão sendo promovidas e/ou

apoiadas pela Fundação Orsa22, pertencente ao atual grupo controlador do projeto, que

faz propaganda de destinar 1% de seu faturamento bruto para programas sociais.

Apesar disso, diretores das empresas fazem questão de manter viva a idéia de que a

área lhes pertence e que retomará o controle da mesma, conforme evidencia a

afirmativa da Sra. Sebastiana Chaves Frazão de Souza 23, 40 anos, “a Jari saiu, tirou o

gado e foi embora, mas ela diz que vai voltar”.

____________________________

21. Entrevista realizada em 22.07.2004, na comunidade de Conceição do Muriacá.

22. Para mais informações ver endereço eletrônico www.grupoorsa.com.br.

23.Entrevista realizada em 23.07.2004, na comunidade de Conceição do Muriacá.
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Para o grande capital, os habitantes da reserva são considerados como

invasores e sua intenção é retomar a área. Um fato que evidencia uma de suas

estratégias, ocorreu logo após a transferência do Projeto Jari para o Grupo Orsa, em

2000. Segundo o presidente da ASTEX-CA, Sr. Ray24, a nova diretoria da empresa

mandou colocar placas ao longo da BR-156, em diversos locais em que essa rodovia

corta o norte da reserva, declarando que a área lhes pertencia. Como resposta,

membros da associação retiraram todas as placas.

No que se refere especificamente a questão fundiária, como já foi dito, ainda hoje

permanece em juízo sem uma decisão final. De acordo com Relatório (1999), na

RESEX existem 54 (cinqüenta e quatro) imóveis rurais em que a empresa Jari Celulose

S/A, comprovadamente, é detentora de título, com uma área total de 193.259,3147 ha

no Amapá. Esses imóveis estão localizados nos municípios de Mazagão num total de

19.218,0375 ha, em Laranjal do Jari com 166.224,0454 ha e em Vitória do Jari

perfazendo a quantidade de 7.817,2318 ha, conforme demonstrado no quadro 3:

Qtd. lotes Municípios Área (ha) Valor da Indenização

23 Laranjal do Jari 166.224,0454 R$ 4.712.959,09

17 Mazagão 19.218,0375 R$    823.391,65

14 Vitória do Jari 7.817,2318 R$    170.738,49

54 (Total) 193.259,3147 R$ 5.707.089,23

Fonte: Relatório Final, 1999.

Quadro 3 – Municípios em que a empresa Jari Celulose detém domínio

____________________________

24. Informação dada durante visita aos limites norte da reserva, realizada em 19.06.2004, no Alto Cajari.
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Com base nesses dados, o IBAMA ingressou, no ano de 1992, na Justiça

Federal com Ações Desapropriatórias contra a Jari Celulose, sendo depositado em

juízo o valor de R$ 5.707.089,23 (cinco milhões, setecentos e sete mil e oitenta e nove

reais e vinte e três centavos), em favor da empresa. Segundo o Sr. Joaquim Oliveira 25,

da assessoria jurídica do IBAMA/AP, inicialmente a empresa não aceitou o valor, mas

acabou por retirar o dinheiro. Para ele, isso é um reconhecimento de que a empresa

acredita ter perdido a ação, muito embora continue a questionar o valor pago.

A prática de “fabricar” documentos legais através de manobras cartoriais, para se

apropriar de terras públicas é bastante conhecida em toda a Amazônia. No sul do

Amapá, esse tipo de arranjo remonta ao tempo anterior ao Projeto Jari, como já foi

denunciado por autores como Silva (1991) e Pinto (1986), como um dos fatores

responsáveis pela formação do latifúndio que antecedeu o Projeto Jari.

Note-se, porém, que mesmo depois do controle pelo grande capital, essa prática

continua a perdurar nos tempos atuais, conforme pode ser constatado na matéria

intitulada “Justiça cancela títulos de terras da Jari Celulose”26, em que a Corregedoria

de Justiça das Comarcas do Interior do Estado do Pará, cancelou e bloqueou a

matrícula, registro e averbação de quase 1 milhão de hectares de títulos de imóveis

rurais, que constam nos livros do cartório de registro de imóveis da Comarca de Monte

Alegre (PA), registradas em nome da empresa Jari Celulose S/A, em terras localizadas

no município de Almeirim (PA).

____________________________

25. Em conversa realizada em 05.07.2004. Sede do IBAMA/AP, em Macapá.

26. Publicado pelo Jornal “O Liberal” em 09/03/2004, Belém-PA.
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A Justiça chegou à conclusão que a empresa é detentora apenas da posse dos

imóveis e que os registros são ilegais. Segundo o que afirma a reportagem,

Nos autos da correição no cartório de Monte Alegre, consta que desde as
primeiras transcrições de terras em nome da Jari Celulose, em 1949, já havia
irregularidades nos registros dos imóveis. Foi detectado que se tratavam de 84
assentamentos, entre propriedades e posses, que geraram a Gleba Jari,
contendo 965,3 mil hectares. A unificação das propriedades surgiu com a fusão
das transcrições e matrículas descritas na ata da correição. A Gleba Jari foi
matriculada sob nº 4.554, lavrada no dia 11 de agosto de 1998  (“O LIBERAL”,
Belém, 09 mar. 2004).

A notícia da prática de grilagem publicada na imprensa corrobora o que informa

Relatório (1999), em que uma área de 219.255 ha, correspondente a 43,70% do total

da RESEX, representados por terras devolutas ou sem domínio comprovado, estava

sendo igualmente apropriada pela empresa Jari Celulose S/A. Afirma Relatório:

Vale salientar que a empresa JARI Celulose S/A pretende expandir seus
domínios sobre essa área, tanto é que já realizou no Cartório de Registros de
Imóveis da Comarca de Mazagão-AP, a unificação de registros imobiliários
representado pela Gleba JARI II, com superfície de 769.238,56 ha, tendo em
vista a abertura da matrícula n° 867, no livro n° 2-A, de Registro Geral, às folhas
n°s 07/19, datada de 27 de agosto de 1998 e conseqüentemente cancelando as
antigas matrículas (RELATÓRIO, 1999, p.11)(Grifos do autor)

Por fim, é possível afirmar que a luta dos extrativistas pela terra e a conquista

que representa a criação da RESEX do Rio Cajari, representou um grande golpe nas

pretensões de ampliação do latifúndio do Projeto Jari, e resultou numa redefinição

territorial nas terras do sul do Amapá, conforme pode ser verificado no mapa 2.

A conquista do território pelos agroextrativistas, abriu caminho para uma

reorganização no modo de vida desse grupo social, fazendo com que muitas das

antigas relações sociais se redefinam. Por outro lado, continuam a manter uma íntima

relação com o meio natural, de modo a garantir sua reprodução social, conforme

analisaremos no próximo capítulo.



Fonte: Adaptado de Jari Celulose,

Mapa 2 – Sobreposição entre territórios: Projeto Jari X Resex Cajari



CAPÍTULO III

RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO CAJARI: RELAÇÃO HOMEM-NATUREZA E

ETHOS DO AGROEXTRATIVISTA.

Antes de iniciarmos uma análise mais aprofundada sobre o tema deste capítulo,

cabe ser dito que a abordagem sobre a relação sociedade-natureza aqui feita, parte do

entendimento de que não é possível descartar a importância do meio natural em

relação ao comportamento social, sobretudo para o grupo social que estamos

estudando.

Por outro lado, deve-se ressalvar que evitamos qualquer tipo de “determinismo

ambiental” ou “geográfico”, mas não podemos negligenciar a relação homem e natureza

na definição de território. Muito menos é possível ignorar ou menosprezar as influências

da força dinâmica da natureza sobre a sociedade, por conta de uma visão

antropocêntrica, pois, como afirma Haesbaert (2004),

Não podemos ignorar esse tipo de intervenção, pelo simples fato de que o
homem, por mais que tenha desenvolvido seu aparato técnico de domínio das
condições naturais, não conseguiu exercer efetivo controle sobre uma série de
fenômenos ligados diretamente à dinâmica da natureza ou mesmo, com sua
ação, provocou reações completamente imprevisíveis (HAESBAERT, 2004,
p.53-54)

Assim, no que se refere à materialidade do território em análise, a dimensão

“natural” é um dos aspectos fundamentais, tanto quanto as demais dimensões. Nesse

sentido, movemo-nos muito mais no campo dos “híbridos” sociedade-natureza (BRUNO

LATOUR, 1991 apud HAESBAERT, 2004, p. 55), para abordar o modo de vida das

populações tradicionais que estamos analisando.
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3.1. Ethos do agroextrativista: uma interpretação conceitual.

Para abordar o modo de vida das populações locais, trabalhamos com a noção

de ethos do agroextrativista, partindo das interpretações de Tedesco (1999) referente

ao ethos, por entender que essa idéia oferece elementos importantes para

compreender o estilo de vida dos habitantes da reserva. Assim, a idéia do ethos tem

presente a noção de incorporação, num constante vir a ser, que absorve e redefine

estilos de ação e visões de mundo, processando-se dinamicamente no confronto com

os processos sociais. Para o autor, “quando falamos de ethos, estamos falando de

representações inseridas, produzidas e emitidas sobre o vivido e a realidade social na

qual o indivíduo está inserido, socializado e que também definem seu comportamento

(TEDESCO, 1999, p.20).

Ao trabalhar com a idéia de ethos do agroextrativista, está sendo considerado

seu traço camponês e, nesse sentido, partilhamos da interpretação de Woortman, 1990

(apud Tedesco, 1999, p.20), para quem a noção de ethos “está muito próxima à noção

de campesinidade”. Ao relacioná-lo com o camponês, entende-se que esse conceito

incorpora elementos teóricos de diferentes matizes sobre o campesinato (Souza, 2002).

Quando nos referimos às populações tradicionais enquanto o agroextrativista,

estamos tratando do caboclo amazônico (ribeirinho, agro-extrativista, seringueiro,

castanheiro, camponês). Esse ser social de formação dinâmica, carrega em sua origem

elementos biológicos e culturais do índio, do branco e do negro.

No verso e reverso desse encontro entre tipos sociais tão distintos, como que

num encontro dialético, com e na natureza, vai se re-definindo o ethos do

agroextrativista, que se imbrica através do desenvolvimento de diferentes formas de



86

adaptabilidade ao ecossistema local, passando a viver fundidos nas atividades da roça

de subsistência, da criação animal de aves, porcos, gado bovino e bubalino, do

extrativismo vegetal (madeira, fibras, plantas medicinais, frutas, sementes, etc.), da

caça e da pesca.

Essa adaptação a um meio ecológico de alta complexidade realiza-se graças aos

saberes acumulados sobre o território e as diferentes formas pelas quais o trabalho é

realizado (Castro, 1997). Suas atividades apresentam-se complexas e organizadas em

múltiplas formas de relacionamento com os recursos, que asseguram a reprodução do

grupo e possibilitam, também, a construção de uma cultura integrada à natureza e com

diferentes formas de manejo que se mostram adequadas à realidade local. Assim, as

atividades realizadas pelo agroextrativista, contém e combinam formas materiais e

simbólicas com as quais esse grupo age sobre o território. Para Castro (1997, p. 223),

O trabalho que recria continuamente essas relações reúne aspectos visíveis e
invisíveis, daí porque está longe de ser uma realidade simplesmente
econômica. Nas sociedades ditas “tradicionais” e no seio de certos grupos agro-
extrativistas, o trabalho encerra dimensões múltiplas, reunindo elementos
técnicos com o mágico, o ritual, e enfim, o simbólico.

È assim que, fazendo uso de uma tecnologia simples, mas eficiente, resultado da

experimentação através dos tempos, esse grupo garante os meios de sua

sobrevivência. De outro lado, desenvolveu uma cultura mítico-religiosa intimamente

relacionada com o meio, ao mesmo tempo em que organiza suas atividades com base

em suas necessidades materiais de modo a manter sua reprodução social.

 A criação da Reserva Extrativista como território do agroextrativista impõe novas

oportunidades e limitações a esse grupo social, na medida em que deve fazer uso dos

recursos numa combinação de desenvolvimento econômico, social e ambiental, com
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condicionantes no sentido de que a população passa a ter de garantir a preservação da

floresta ao mesmo tempo em que se mantém, podendo desenvolver atividades

econômicas baseadas na extração de produtos da floresta, na agricultura, na criação de

animais domésticos, assim como na industrialização destes produtos. O desafio é

enorme para essas populações, não somente pelas condições ambientais que impõem

inúmeros limites decorrentes do tamanho e dificuldade de controle de seu território, mas

também pela própria realidade social, conforme será demonstrado na seqüência deste

trabalho.

3.2. Um recorte da espacialidade da RESEX do Rio Cajari.

A Reserva Extrativista do Rio Cajari foi criada pelo Decreto 99.145, de 12 de

março de 1990, com área de 481.650 ha. Incluindo seu entorno formado por uma faixa

de 10 km de raio, totaliza uma área de 501.771,1014 ha, definidos através de Decreto

Federal s/n° de 30 de setembro de 1997(Anexo 2), que dispõe sobre a declaração de

interesse social e ecológico para fins de desapropriação. Está localizada nos Municípios

de Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Mazagão (Levantamento da Situação Fundiária:

Relatório Final, 1999) e tem como limites naturais os rios Ajuruxi, Amazonas, Matauaú e

Igarapé Santo Antônio. Esses cursos d’água, somam-se aos rios Ariramba e Cajari e

vários igarapés, formando uma rica rede de canais que interligam-se, influenciando

diretamente nas formações vegetais ali ocorrentes.
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O acesso à Reserva Extrativista faz-se por via terrestre e fluvial. Por via terrestre

é feito através da BR-156, a partir da capital do Estado, Macapá, em um percurso de

163 km, até a entrada da Reserva, ao norte.

O acesso fluvial é realizado a partir de Macapá, subindo o Rio Amazonas, de

barco, por aproximadamente 100 km até a foz do rio Ajuruxi, limite leste da Reserva.

Destaca-se na área da Reserva Extrativista, a bacia hidrográfica do Rio Cajari, afluente

do Rio Amazonas, como o principal curso d’água da área.

A organização das atividades da população é fortemente influenciada pela

alternância dos ciclos anuais de cheia (inverno) e seca (verão). Predomina na área da

Reserva o clima tropical chuvoso, que apresenta como características mais marcantes

a presença de um período seco (julho a dezembro), com temperatura média nunca

inferior a 18o C, chegando até a temperaturas máximas de 31o C. Tem um período

chuvoso entre os meses de janeiro a junho, com índices de precipitação pluviométrica

entre 2000 e 3250 mm anuais e umidade relativa do ar superior a 80%, chegando até a

90% durante a época das chuvas, segundo o Relatório Sócio-economia da Reserva

Extrativista do Rio Cajari – AP (1993, p.15).

No que se refere à cobertura vegetal, é bastante diversificada e compõe-se de

transição savana/floresta com campo cerrado e parque, várzea com vegetação aluvial

campestre (campos alagados), floresta densa de platôs, matas de galeria, que são

entrecortados por inúmeros cursos d’água.

A área da reserva é divida em três grandes setores, que se caracterizam como

espaços diferenciados, notadamente relacionadas ao curso do rio Cajari: alto, médio e

baixo.
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O Alto Cajari constitui-se de uma área de terra firme recoberta por floresta e

savana/cerrado, por onde corta a rodovia BR-156 (no trecho Macapá - Laranjal do Jari),

servindo de via de escoamento da produção local e aproximando ao mercado

consumidor e às cidades. Nesse setor, concentra-se a maior parte dos castanhais da

reserva, cuja exploração foi fundamental na organização da ocupação desse espaço.

A abertura da estrada a partir de 1991, foi outro fator que influenciou uma

reorganização na distribuição espacial das famílias que habitavam esse setor, fazendo

com que as mesmas formassem vilarejos ao longo da rodovia, como é o caso da

comunidade de Açaizal por nós estudada. Antes disso, todos moravam em suas

colocações, sendo atraídos para a vila pelas possibilidades de conseguir o acesso aos

serviços públicos, confirmando a tendência de aumentar o número de pessoas vivendo

em pequenos aglomerados.

Esse setor conta com uma certa infra-estrutura urbana, principalmente em Água

Branca do Cajari, a maior e mais estruturada comunidade (com 78 famílias), que

cresceu em torno de uma antiga filial, e possui escola de 1° e 2° graus, Unidade Básica

de Saúde com ambulância, sistema de tratamento de água, escritório de extensão rural

do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá – RURAP, 5 mercearias e duas igrejas

(uma católica e uma evangélica).

O Médio Cajari compõe-se de faixas de várzeas, de veredas e de campos

alagados, pontuados por maciços de terra firme florestados, as “ilhas” ou “tesos”, como

são conhecidos localmente. Nessas ilhas o agroextrativista faz sua roça e cria

pequenos animais como porcos e galinhas. Nos campos alagados ricos em pastagens

naturais, são criados búfalos e “gado branco” (bovinos).
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A abundância de açaizais nas várzeas das cabeceiras dos igarapés, que já foi

intensamente explorado pelos palmiteiros, motivou a execução de um projeto

comunitário de manejo florestal para produção de palmito, sendo implantada uma

fábrica na comunidade de Conceição do Muriacá, com o apoio do Fundo Mundial para a

Natureza – WWF e Governo Estadual (Esse tema será retomado na secção 4.3.1, do

Capítulo IV).

Além da extração do açaí (Euterpe oleracea Mart) para fruto e palmito, da

exploração da pequena quantidade de castanha, esse setor tem grande potencial para

a exploração de seringais nativos, atualmente desativados. Fomentada pelo transporte

para a Feira do Produtor, a agricultura é cada vez mais importante na economia dessa

área, sendo desenvolvida nas “ilhas” e nas faixas de restinga.

Nesse setor, ocorreram vários conflitos por conta da criação animal.

Aproveitando-se do potencial produtivo oferecido pelas pastagens naturais dos campos

alagados, a Jari concentrou a maior parte da criação de milhares de cabeças de gado

bovino e bubalino, que foram responsáveis por muitos dos conflitos com as

comunidades locais. Criados soltos, búfalos invadiram e destruíram roças, configurando

uma clara estratégia para pressionar a população a deixar a área, conforme pode ser

verificado no depoimento da Sra. Sebastiana Chaves Frazão de Souza27, “Sabá”, 40

anos, que afirmou:

a Jari impedia até de fazer casa, inclusive na vila [Conceição do Muriacá]. De
repente chegavam os seguranças (...) uma vez eles levaram preso o compadre
Salomão e o Raimundo Izaias, por causa que os búfalos da Jari entraram na
roça e o Salomão atirou neles, e o Izaias foi preso porque tirava madeira e eles
diziam que era deles (Sra. Sebastiana Souza, 2004)

____________________________

27. Entrevista realizada em 23.07.2004, na comunidade Conceição do Muriacá, no Médio Cajari.
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Esses não foram casos isolados, conforme evidenciado pelo depoimento da Sra.

Neucy Souza do Carmo28, 52 anos, “eles mandavam prender aqueles que não

atendiam às ordens deles, como aumentar a casa ou fazer roças proibidas”. As

lideranças que denunciavam sofreram ameaças, que foram assim relatadas pelas

palavras da Sra. Neucy “(...) no tempo da criação da reserva, o pessoal que tava na

frente vivia escondido (...) houve ameaças de morte mas felizmente não ocorreu (...)

aqui já foi perigoso”. Outros depoimentos corroboram essas informações, entre os quais

o do Sr. Manoel Domingos Lopes29, o “Domingão”, então liderança ligada a igreja, que

afirma “eu e o Calixto vivia acuado, só escondido, eles [os seguranças] chegavam em

casa e a mulher dizia que eu não estava (...) as vez eu tava escondido no quarto”.

O Baixo Cajari, é formado pelo baixo curso do rio Cajari, incluindo também o rio

Ajuruxi e a faixa de influência do Amazonas. Nesse espaço há a ocorrência de uma

grande dispersão de numerosos lagos temporários que se formam nas depressões de

áreas de campos, abrangendo zonas de várzea e igapós. Predominam as várzeas em

que o principal produto é o açaí para fruto e palmito, além da extração de madeira e a

pesca, sendo que nas comunidades próximas ao Amazonas pesca-se o camarão. Em

toda essa área o transporte é exclusivamente fluvial.

____________________________

28. Entrevista realizada em 22.07.2004, na comunidade Conceição do Muriacá, no Médio Cajari.

29. Entrevista realizada em 21.07.2004, na comunidade de Tapereira, no Médio Cajari.
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As comunidades localizadas nesse setor foram as menos afetados pelos

conflitos com o Projeto Jari, e poucas foram as notícias sobre o movimento pela criação

da RESEX, notadamente pelo seu isolamento em relação ao conjunto da reserva. Isso

parece ter influenciado decisivamente, no que se refere à participação das atividades e

no acesso aos benefícios advindos do fato das mesmas pertencerem a essa Unidade

de Conservação – UC. Com base em diversos depoimentos colhidos, pode-se afirmar

que a população passou a tomar conhecimento das informações referentes a reserva e

a se perceber como membro da mesma, a partir da criação da Associação dos

Moradores Agroextrativistas do Cajari - AMAEX-CA, em 1999 (Retornar-se-á ao tema

em detalhes na secção 4.2 do Capítulo IV).

A grande umidade das terras de várzea, que permanece encharcada durante a

maior parte do ano, limita a produção agrícola, uma vez que só se trabalha na terra por

seis meses durante o verão, sendo cultivadas pequenas roças de milho, melancia,

banana, cana-de-açúcar e jerimum, basicamente para o sustento e por vezes trocados

por farinha. Durante o inverno, explora-se a madeira e açaí.

 A parcela da população que habita nas comunidades do lago do rio Ajuruxi, no

limite leste da reserva, convive numa realidade diferenciada em relação ao conjunto. É

a parte mais isolada e de acesso mais difícil, principalmente na época da estiagem, por

conta da baixa das águas que dificulta a entrada de barcos e complica o escoamento

da produção agrícola. Por localizarem-se no limite da reserva, vivem a situação peculiar

de morar na RESEX e trabalhar fora dela, uma vez que suas roças são localizadas em

terras contíguas à reserva, no Projeto de Assentamento Extrativista do Maracá, sob

gestão do INCRA. No mapa 3, apresenta-se um recorte da espacialidade da RESEX

Cajari.
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Mapa 3 – Espacialidade na RESEX Cajari



3.3. População e organização sócio-espacial.

No que se refere à população da RESEX, os dados evidenciam que há uma

queda na quantidade de pessoas que ali residem. Quando da criação da reserva a

população era estimada em 5.000 pessoas, hoje estima-se em 3.800 habitantes, muito

embora permaneça inalterado o número de famílias (Benjamin, 2004). Essa diminuição

pode ser explicada, em parte, pelo deslocamento da população mais jovem para os

centros urbanos, com o objetivo de estudar e/ou em busca de trabalho, ou ainda pela

queda no preço da castanha, que leva o trabalhador agroextrativista a buscar nas

cidades e garimpos uma alternativa para melhorar de vida.

Muitas famílias possuem duas habitações, uma permanente e outra temporária –

o retiro –, que tanto pode ser próximo aos castanhais e usados na época da safra,

como também nas roças distantes dos vilarejos e usadas nos períodos de trabalhos

mais intensos. Segundo o Relatório Sócio-economia da Reserva Extrativista do Rio

Cajari – AP (1993), 62% dos habitantes da reserva moravam dispersos nos rios e

igarapés e 31% em pequenos vilarejos.

Dados da pesquisa de campo mostram uma realidade bastante diversa de dez

anos, registrando-se uma tendência de aumentar a concentração da população em

pequenos vilarejos. Nas comunidades pesquisadas constatou-se 62,05% da população

morando nos vilarejos contra 37,95% vivendo de forma isolada. Essa movimentação é

explicada, em grande medida, pela busca de melhores condições de moradia. Em

depoimentos registrados na comunidade de Açaizal, ficam evidentes as razões pelas

quais as pessoas se organizaram para viver em vilarejos, conforme afirmaram o Sr.
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Sebastião Gomes Pinto30, “Sabá”, 48 anos, “assim fica mais fácil pra conseguir as

coisas”. No dizer da Sra. Conceição31, 44 anos, “eles [o poder público] só atende se a

gente tiver morando junto dos outros”.

Esses depoimentos evidenciam que a tendência à formação dos vilarejos é

fortemente influenciada pela ação de políticas públicas, principalmente municipais, que

incentivam a concentração como forma de viabilizar suas ações. Há casos como o da

comunidade Aterro do Muriacá, em que o primeiro prédio no local foi a escola municipal

construída pela Prefeitura de Vitória do Jari, em torno da qual, se fixaram famílias que

viviam isoladas nas proximidades ou mudaram de outras comunidades, em buscam dos

serviços públicos de saúde, de educação, de fornecimento de energia.

Nesse ponto deve-se ressaltar, que a origem do termo comunidade começou a

ser disseminado nessa área, a partir do trabalho da igreja inspirado pela chamada

teologia da libertação, marcadamente nos anos 70. A própria comunidade de Açaizal,

onde moram os últimos depoentes, foi “fundada” em 1991, com a instalação da igreja

de orientação católica. Assim, noção de comunidade passa a ter sentido, quando

contempla além das residências, a presença de escola e de uma igreja onde se reza o

culto dominical, seja de orientação católica ou evangélica. Pequenos vilarejos que não

tenham esses prédios públicos, são conhecidas como localidades. Uma comunidade

engloba o vilarejo, os moradores isolados e as localidades das proximidades.

____________________________

30. Entrevista realizada em 20.06.2004, na comunidade de Açaizal, no Alto Cajari.

31. Entrevista realizada em 21.06.2004, na comunidade de Açaizal, no Alto Cajari.
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No gráfico abaixo, apresentamos os dados levantados na pesquisa,

demonstrando a relação entre o número de famílias que vivem isoladas e as que

moram nas vilas, em cada uma das comunidades analisadas.
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    Gráfico 2 – Relação entre n° de famílias que vivem nos vilarejos e as famílias isoladas.

Conforme pode ser verificado no gráfico acima, com exceção da comunidade de

São José, em todas as demais comunidades pesquisadas, o número de famílias que

moram nos vilarejos é maior que o de famílias isoladas. Embora passem a viver nos

vilarejos, os agroextrativistas continuam explorando suas colocações. No geral, a base

de formação dessas povoações é constituída por um único tronco familiar ou por

poucas famílias, que se organizam em torno da casa de um patriarca.

A vida nos vilarejos passou a influenciar os hábitos de consumo e o linguajar,

principalmente dos mais jovens, em virtude das influências sofridas pelo onipresente



97

conjunto antena parabólica e televisão, fazendo com que todos parem para assistir às

novelas, durantes as poucas horas de fornecimento de energia, normalmente das 18 h

às 22:30 h, motivado pelas aulas noturnas e subsidiadas pelas prefeituras.

Quando não há esse serviço, a iluminação é feita a base de lampiões e

lamparinas, como nas fases anteriores a instalação dos geradores. Com a energia e os

ganhos auferidos por conta da maior liberdade na comercialização de seus produtos, os

agroextrativistas foram motivados a adquirir bens de consumo até então inacessíveis.

Assim, bens como ventilador, freezer, geladeira, fogão a gás, rádio, aparelho de som,

antena parabólica e televisão, entre outros, passam a ser incorporados ao cotidiano das

famílias.

No tocante a alimentação e produtos de uso geral, também registram-se

mudanças importantes. Antes o consumo se resumia aos itens provenientes da caça,

da pesca, do extrativismo vegetal, da farinha de mandioca e dos poucos produtos

manufaturados que eram fornecidos pelos patrões (sal, café, açúcar, tecido, fumo e

utensílios de trabalho). Atualmente, pelo menos uma vez ao mês, por ocasião da Feira

do Produtor e/ou do recebimento de aposentadorias, as famílias incluem em sua dieta

alimentos como: feijão, leite, arroz, frango congelado, óleo, pães, bolacha, macarrão,

entre outros, adquiridos em supermercados das cidades.

De outro lado, a vida nos vilarejos também facilitou a comunicação interna, a

partir da instalação de um sistema de radiofonia que integra diversas comunidades. Ao

todo, são 22 rádios transmissores instalados na reserva e mais um na capital do

Estado, onde funciona uma base comum. Assim é possível passar e receber

informação diariamente como avisos de reuniões, de doenças, de invasões e
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comunicações pessoais, entre outros, embora se observe a falta de manutenção

adequada de boa parte dos equipamentos.

Apesar de passar a conviver cada vez mais em pequenos aglomerados

influenciados pelo modo de vida urbano, o agroextrativista mantém uma íntima inter-

relação com a rica biodiversidade de seu território, manifestando características

fundamentais de seu ethos, indelevelmente marcado pela múltipla utilização dos

recursos naturais, que tanto podem ser usados na construção de casas, barcos e

outros equipamentos, como na alimentação ou fonte de renda. Além das já citadas,

destacam-se as espécies florísticas: angelim (Hymenolobium petraeum), bacaba

(Oenacarpus distichus Mart), virola (Virola surinamensis Warb), ingá (Inga edulis Mart),

seringueira (Hevea brasiliensis M. Arg.), sumaúma (Cebia pentadra L.), buriti (Mauritia

flexuosa L.). Cabendo destacar a importância da castanha-do-Pará e do açaí, tanto na

alimentação como fonte de renda.

A fauna é abundante e desempenha papel fundamental no fornecimento de

proteína animal ao agroextrativista, que se alimenta dos animais caçados, entre os

quais: anta (Tapirus terrestris), cutia (Dasyprocta agouti), tatu (Dasypus novemcinctus),

paca (Agouti paca), guariba (Alouatta belzebul), jacaré (Caiman sclerops), tracajá

(Podocnemis unifilis), capivara (Hydrocchocrus hydrochoeris) e aves como marreco

(Dendrocygna automnalis) e pato selvagem (Cairina moschata). A pesca também é uma

garantia de alimentação protéica, sendo capturados uma grande variedade de peixes.

Na próxima secção do trabalho, será abordado em mais detalhes como é

estruturada a relação homem-natureza, e as influências dessa relação na definição de

aspectos do ethos do agroextrativista.



  Foto: José Reinaldo Picanço (Ago/2004)                                                   Foto: José Reinaldo Picanço (Jul/2004)

Fotografia 6 – Moradia isolada.                                                                          Fotografia 7 – Moradia em vilarejo.

  Foto: José Reinaldo Picanço (Jul/2004)                                 Foto: José Reinaldo Picanço (Jun/2004)

 Fotografia 8 – Barco da Feira do Produtor.                                                                   Fotografia 9 – Produto da caça.



3.4. Homem e natureza: os modos de vida na terra, na floresta e na água.

No espaço da pesquisa, numa época em que todos os esforços de trabalho se

concentravam no extrativismo do látex e/ou da castanha, o ethos do agroextrativista era

projetado pela figura do seringueiro e/ou do castanheiro. Ao longo do ano, o mesmo

indivíduo assumia o papel ora de seringueiro, ora de castanheiro, levado pelos ciclos

produtivos da seringueira e da castanheira, sob o comando de um patrão.

Na primeira metade do ano, por ocorrência da safra da castanha-do-Brasil, o

extrativista assumia o papel de castanheiro, e deslocava-se às florestas de terra firme,

para coletar castanhas. Na segunda metade do ano, se transmutava em seringueiro e

se via obrigado a aproveitar a abundância dos seringais nativos das florestas de várzea.

Nesse ecossistema, ao baixar das águas durante a estiagem, o seringueiro seguia uma

rotina de trabalho árduo e solitário no corte da seringueira, ali também construía suas

habitações ordinárias às margens dos rios e igarapés e praticava a caça e a pesca para

sua subsistência.

Em sua extenuante rotina, o mundo do seringueiro se resumia ao trabalho na

floresta. A relação com o mundo externo ocorria, basicamente, através dos poucos

produtos manufaturados consumidos fornecidos pelo seringalista, como mecanismo de

apropriação da produção, através do sistema de aviamento, que representou a base

sobre a qual se ergueu a riqueza e a opulência da economia da borracha32.

_____________

32. Dependendo exclusivamente do capital e do mercado externo, a economia da borracha sofreu um colapso quando
a Inglaterra passou a cultiva-la no Oriente, produzindo látex de melhor qualidade e menor preço que a Hevea nativa.
Quebrou-se assim o monopólio e a “prosperidade” do ciclo da borracha na Amazônia. Em 1901, além das plantações
inglesas no Ceilão, começa o cultivo da Hevea brasiliensis nas colônias holandesas do Oriente; os alemãs fazem
experimentos de plantio na África e os franceses na Indochina (RIBEIRO, 1992 apud WITKOSKI, 2002, p.203).



101

Atualmente, o extrativismo não é mais a única e principal fonte de renda, uma

vez que outras atividades foram sendo incorporadas nos diferentes espaços da vida do

agroextrativista.

3.4.1. Os espaços da vida

Em nosso entendimento, além de lutar por sua terra de trabalho, o

agroextrativista luta para garantir e manter seus “espaços da vida”. Espaços esses,

onde ele realiza seu trabalho, constrói sua casa e mantém a família, onde os filhos são

ensinados nas lidas diárias enquanto trabalham na roça e/ou brincam de pesca e caça.

O agroextrativista e sua família vivem e trabalham, basicamente, em três

ambientes descontínuos e interligados – na floresta, na terra e na água –. Os limites

desses espaços, apesar de distintos, mudam ao longo do ano em decorrência das

águas que avançam sobre a terra, durante o período das chuvas, e a seu recuo na

época da estiagem.

 Em seguida, abordaremos como a floresta, a terra e a água são usadas pelo

agroextrativista para a sua sobrevivência:

3.4.1.1. A vida na floresta

No extrativismo, a floresta é um espaço de trabalho nômade e sazonal, de

acordo com a época da safra de cada produto. É onde o extrativista faz a coleta de

frutos e pratica a caça. Nesse espaço de trabalho reservado, principalmente, para a
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atividade do homem e seus filhos do sexo masculino, o extrativista explora uma

variedade de produtos que compõem a base de sua subsistência.

A floresta representa uma reserva efetiva e potencial, que garante ao extrativista

coletar a castanha, o açaí, palha e fibras, madeira, plantas medicinais, óleos vegetais

medicinais, mel e frutas diversas. Produtos que podem tanto ser consumidos no interior

da própria unidade familiar, como ser comercializado para complementar a renda.

É nas entranhas da floresta, que também ocorre a caça, atividade exclusiva do

sexo masculino, que pode ser noturna ou diurna, o que requer um profundo

conhecimento em relação às técnicas de caça e aos hábitos de suas presas. Quando

praticada durante a noite, a caçada recebe a denominação de “lanternagem” e usa-se,

basicamente, lanterna a pilha, espingarda e terçado e, quando ocorre de dia usa-se o

cachorro. Com essa prática, o agroextrativista garante parte da proteína animal

necessária a sua subsistência.

A floresta se constitui em um território “sem fronteiras”, portanto, de uso comum.

Nesse espaço, no limite da visão e das sombras, se escondem animais peçonhentos

como as cobras, a perigosa onça (Pantera onca) ou as visagens que permeiam o

imaginário do extrativista.

3.4.1.2. A vida na água

As águas são constituídas pelos rios que fazem o papel das estradas e são como

as vias públicas, por onde circulam pessoas e bens de consumo, e por onde se

comunica com o mundo externo, no vai e vem do fluxo das marés. É onde ocorre o
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primeiro contato com o mercado, através dos comerciantes – os regatões – que

chegam ao porto da casa do agroextrativista ribeirinho.

Nas águas formadas por igarapés, paranás, furos, lagos e campos alagados,

desenvolve-se a pesca mais reservada de uma rica ictiofauna, que é profundamente

conhecida pelo ribeirinho em seus hábitos alimentares, nos lugares preferidos para

desova ou para alimentação dos filhotes. No rio também se pesca para comer e/ou

comercializar.

A maior abundância de peixe ocorre na época da estiagem – o verão amazônico

– de julho a dezembro. Durante a época da cheia – nas chuvas do inverno – a água

avança sobre a terra, alterando os limites entre rios, igarapés e lagos, juntando esses

ambientes e aumentando a dificuldade da captura do pescado em virtude de sua

grande dispersão. Entre as estratégias de pesca, está o uso de instrumentos como o

terçado e lanterna (usada nas pescarias noturnas) e apetrechos como o anzol e linha, a

malhadeira (rede de pesca), a tarrafa, o espinhel, a zagaia e, para alguns poucos, ainda

persiste o uso de arco e flecha, além do uso de armadilhas como o matapi e o cacuri. O

casco – bote e remo – é o meio de transporte de uso cotidiano, simplesmente

indispensável na vida do agroextrativista ribeirinho.

Nas águas as mulheres se encontram para lavar roupa e conversar sobre a vida,

enquanto as crianças brincam, pescam e aprendem a nadar, preparando-se para as

lidas do dia a dia.



 Foto: José Reinaldo Picanço (Jul/2004)                                                                      Foto: José Reinaldo Picanço (Jul/2004)

 Fotografia 10 – Mulheres lavando roupa.                                                               Fotografia 11 – Casco: o transporte

  Foto: José Reinaldo Picanço (Jul/2004)                                                                           Foto: José Reinaldo Picanço (Jun/2004)

Fotografia 12 – As crianças                                                                                    Fotografia 13 – Na cozinha



3.4.1.3. A vida na terra

A alternância entre a época da cheia e da seca, muda a configuração das águas

e da terra. Na cheia, a água carrega húmus e sedimentos que vão se depositando e

fecundando a terra nas áreas de várzea. Imerso nessa realidade, o ribeirinho-

extrativista cria e recria suas habilidades na lida com a terra.

Tanto na terra firme como na várzea, o ribeirinho usa o sistema de roça,

estruturado em um regime de policultivo, rotação e/ou pousio. A mandioca (Manihot

esculenta Crantz) ocupa lugar central nesse processo, pois a partir dela é feita a farinha

d’água e subprodutos que servem de base da subsistência do ribeirinho e sua família,

sendo consumida e os excedentes comercializados.

Por outro lado, é nas terras da floresta de várzea, nas margens dos rios que o

agroextrativista mais tempo permanece e desenvolve suas atividades em sua posse.

Nesse espaço ele constrói sua casa e mantém reunida a família, trabalhando no sítio e

criando animais, adaptando-se ao ciclo das águas em seus fluxos e refluxos nas

épocas da cheia e da seca.

Com a desorganização da economia extrativa, o extrativismo vegetal deixou de

ser o único e principal meio de sobrevivência das famílias da RESEX do Rio Cajari,

estando associado a outras atividades que se complementam, como a agricultura

itinerante, a criação de animais e ao extrativismo animal (pesca e a caça). O ethos

agroextrativista, é fortemente determinado pela conjugação de atividades agrícolas e

extrativas, conforme será abordado na próxima secção.
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3.5. A economia familiar agroextrativista.

As atividades econômicas na RESEX do Cajari estão organizadas em unidades

familiares de produção, nas quais a força de trabalho dos membros da família é

distribuída em diferentes atividades: extrativistas, agrícolas, de caça, de pesca e de

coleta, determinadas pela oferta de recursos naturais, pelas relações com o mercado e

pelo tamanho da unidade familiar.

Os espaços produtivos que compõe a unidade familiar de produção distribuem-

se, na maioria das vezes, em um território descontínuo (Souza, 1995), adequando-se

às condições impostas pela natureza como a distância em relação ao rio, ao roçado, ao

castanhal ou açaizal e às áreas de caça e pesca.

Conforme pode ser verificado no Diagrama 1, todas as atividades são

organizadas de modo a satisfazer as necessidades da família. Para tanto, os membros

da família dividem seu tempo na realização de atividades agrícolas e extrativas. No que

se refere às atividades extrativas de origem animal, praticam a caça, a pesca e a coleta

de mel, bem como realizam o extrativismo vegetal de várias espécies, principalmente a

castanha e açaí. Em relação às atividades agrícolas, predomina o cultivo de mandioca,

fundamental tanto do ponto de vista da alimentação, da qual é base, como também da

geração de renda, em que a farinha e outros sub-produtos da mandioca constituem-se

em uma importante fonte de renda. O cultivo de espécies frutíferas resume-se a uma

pequena variedade e, basicamente, aproveitando-se as roças de mandioca e nas

proximidades da casa de farinha e da residência, constituindo o chamado sítio.
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Fonte: Levantamento de campo realizado em conjunto com membros das comunidades e técnicos do
Instituto de Estudos Sócio-Ambientais – IESA, 2004.

Diagrama 1 – Sistema de produção da unidade familiar
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Esse sistema contempla ainda, a criação de pequenos animais como patos e

galinhas, basicamente para alimentação e o plantio de pequenos canteiros de

hortaliças, onde se cultivam poucas variedades. A maioria dos bens consumidos é

produzida pelo trabalho direto dos membros da família, o que acaba por refletir a

pequena quantidade de produtos provenientes de fora da unidade produtiva familiar.

Como se vê no diagrama, a organização das atividades são dirigidas,

fundamentalmente, para o atendimento básico das necessidades da família e os

excedentes são comercializados. A seguir apresenta-se uma descrição mais detalhada

das diferentes atividades:

3.5.1. As atividades agrícolas

Na área da pesquisa, as atividades agrícolas passam a ter representatividade

econômica a partir do controle da empresa comercial-extrativista. Com a mudança de

controle da área para o grande capital ocorre a desarticulação da economia extrativista

que, somada à queda no preço do látex, obrigou o trabalhador agroextrativista a

aumentar a importância das atividades agrícolas na composição da renda familiar.

A atividade agrícola é realizada com o intuito de manter a subsistência das

famílias, sendo desenvolvida com maior intensidade nos períodos de entressafra da

castanha e do açaí, nos locais de ocorrência desses produtos. Sendo que os principais

produtos obtidos são a mandioca, banana (Musa paradisíaca L.), milho (Zea mays L.),

feijão (Phaseolus vulgaris L.), arroz (Oriza sativa L.), abacaxi (Ananas sativus Schult) ,

macaxeira, cará e bata-doce (Dioscorea brasiliensis Willd.). As culturas mais

importantes para a população são a mandioca e a banana, não apenas do ponto de
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vista comercial, mas, sobretudo, por permitirem ao produtor um suprimento contínuo de

alimentos durante todo o ano.

As atividades agrícolas assentam-se no trabalho do agroextrativista e sua

família, em um sistema produtivo diversificado que envolve a roça, o quintal, o sítio e a

criação de animais, organizado na forma que segue:

3.5.1.1. A roça.

A roça ou roçado desempenha papel fundamental na reprodução da família

agroextrativista, tanto no que se refere ao fornecimento da farinha para a família,

quanto na renda auferida com a venda da produção. A implantação da roça é realizada

a partir da abertura de clareiras na floresta, variando em torno de 1,5 a 2,0 ha. O

preparo da área passa por diferentes etapas: broca, derruba, queima e encoivaramento.

A broca consiste em retirar as espécies de pequeno porte do sub-bosque da

mata, onde o raleamento é feito com o uso de terçado (facão), um trabalho quase

sempre realizado pelos homens. Após a broca, é realizada a derruba das árvores de

grande porte, uma atividade que envolve grande risco e é executada exclusivamente

pelos membros masculinos, com o uso de machados e, mais recentemente, de moto-

serra. Depois de deixada para secar, a vegetação sofre a queima, sob o comando do

chefe da família, deixando a área limpa para o plantio. Quando a roça não fica bem

queimada, recorre-se por fazer o encoivaramento, que consiste em retirar os restos e

amontoá-los para sofrer nova queima. Em muitas comunidades, é comum ocorrer a

troca de dia ou mutirão durante a fase de preparo de área e em períodos de maior

necessidade de mão-de-obra como o plantio e fabrico da farinha.
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Durante o plantio participam todos os membros da família, sendo que a

mandioca é o principal produto cultivado, seja em monocultivo ou consorciado com o

milho, feijão, abacaxi e arroz. Nas áreas de várzea, a grande umidade limita o cultivo da

mandioca, sendo que as culturas da banana – para venda –, e do milho – para

alimentação animal – desempenham papel de destaque.

Fundamental no sistema produtivo do agroextrativista, a mandioca é usada na

fabricação da farinha d’água, base da alimentação da população local, e também

importante produto gerador de renda em decorrência de seu valor comercial. A

mandioca vai sendo utilizada ao longo do ano, de modo a garantir o abastecimento

regular de farinha, ao mesmo tempo em que funciona como uma reserva – “poupança”

– de renda em momentos de maior necessidade (doenças, por exemplo), ou para a

compra de bens específicos. É comum quando a família ou um de seus membros,

decide-se por adquirir determinado objeto, recorrer em fazer uma quantidade de farinha

correspondente ao valor do bem desejado.

O trabalho de processamento da mandioca é realizado na casa de farinha ou

casa de forno, onde participam todos os membros da família, da mesma forma que na

execução dos tratos culturais, basicamente, a capina.

Na culinária regional, além da farinha, outros subprodutos da mandioca são

largamente utilizados pela família para seu auto-consumo e/ou como fonte de renda: o

tucupi – líquido amarelado que é extraído por prensagem – é usado em diversos pratos

típicos, a exemplo do conhecido “pato no tucupi”, e também é servido com peixe e

caça; da goma – a tapioca – é feita a farinha de tapioca produzida pela torrefação da

goma e o beiju.
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3.5.1.2. O quintal.

É o espaço formado em torno da casa e se constitui em um território dominado,

principalmente, pela mulher, que juntamente com as crianças, são responsáveis por sua

manutenção. Nessa área são cultivadas espécies frutíferas, plantas medicinais e

ornamentais, bem como pequenas hortas. Aí ocorre também a criação de pequenos

animais como galinhas, patos e porcos, usados no auto-consumo em períodos de

menor oferta de caça ou pesca, ou são vendidos em momentos de maior dificuldades

financeiras e doenças. Na colheita das frutas do pomar e no trato com os animais, as

crianças são os principais responsáveis.

3.5.1.3. O sítio

É formado pelas áreas onde o agroextrativista cultiva espécies frutíferas

permanentes, principalmente para auto-consumo, embora possam também ser

comercializadas. Constitui-se em um espaço descontínuo, englobando o quintal, a casa

de farinha e as áreas de cultivos antigos que são repassados ao longo das gerações,

guardando um certo simbolismo de herança histórica da família, no sentido de que

representam “um valor cultural, pois, além de serem espaços de produção de alimentos,

significam algo mais, como histórias, e dessa forma são mantidos, expandidos,

conservados e explorados” (FILOCREÃO, 2002, p.94).
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3.5.1.4. Criação de Animais.

Além da criação de pequenos animais realizada nos quintais, anteriormente

citada, nos últimos anos vem se registrando, no alto Cajari, uma modesta criação de

animais de tração (muares) para o transporte de castanha. O que merece destaque é o

avanço da criação de gado bovino e bubalino, em áreas de pastagem nativa nos

campos alagados, ainda que não desponte como uma atividade econômica importante

na geração de renda – a produção é para consumo próprio de leite e carne –. Antes da

criação da RESEX, essa era uma atividade exclusiva das empresas Jari e de uma única

família de criadores que ocupavam a área. O que a pesquisa de campo registrou é que,

em praticamente todas as comunidades em que existem pastagens naturais, os

agroextrativistas estão criando pequenas quantidades desses animais ou estão

interessados e se organizando para fazê-lo. Alguns iniciaram sua própria criação com

animais que receberam da Jari, como pagamento de indenizações pelo trabalho

prestado como vaqueiro. Segundo informado em entrevistas, estima-se um rebanho de

2.000 cabeças na área da Reserva.

Nas ilustrações que seguem abaixo, vê-se exemplos de tecnologias que foram

adotadas pelo agroextrativista para fins de viabilizar a produção que garante sua

subsistência.



Foto: José Reinaldo Picanço (Jul/2004).                                                                   Foto: José Reinaldo Picanço (Jul/2004)

Fotografia 14 – Tirando leite                                                              Fotografia 15 – Maromba para criação de búfalo

Foto: José Reinaldo Picanço (Jul/2004)                                                                      Foto: José Reinaldo Picanço (Jul/2004)

Fotografia 16 – Trabalho na casa de farinha                                                                     Fotografia 17 – A horta.



3.5.2. As atividades extrativas

Além dos produtos extraídos como resultado da caça, da pesca e da modesta

exploração de madeira, a que nos referimos anteriormente, os mais importantes

recursos extrativos são representados por duas espécies vegetais, o açaí (Euterpe

oleracea Mart ) e a castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa H. & B.), com as quais o

agroextrativista tem uma relação quase familiar, de grande simbolismo e identidade

cultural, tanto no que se refere à organização do trabalho como fonte de renda e

alimentação das comunidades. Essas espécies formam espaços diferenciados na

floresta: o açaizal e o castanhal.

3.5.2.1. O açaizal.

É encontrado com maior freqüência nas áreas de várzeas do médio e baixo

Cajari, próximo ao rio e igarapés, constituindo-se em um espaço de uso comum,

embora nas áreas de cultivo e nas proximidades das casas seja considerado de uso

privado. Nos últimos anos, tem aumentado a importância desse espaço na economia

local, tanto para produzir fruto como o palmito, o que motivou a implantação de uma

fábrica de palmito (Esse tema será abordado na secção 4.3.1 do Capítulo IV).

Na época da safra, que se estende durante o primeiro semestre do ano, o

agroextrativista se desloca ao açaizal e, usando o terçado e a peconha (instrumento

feito de fibra vegetal para apoiar os pés) sobe no açaizeiro para retirar o cacho de açaí,

que posteriormente é debulhado no próprio açaizal ou na residência do extrator. Essa
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atividade pode ser realizada por todos os membros da família, mas, em geral, é

assumida pelas crianças e filhos mais jovens, sejam homens ou mulheres.

A comercialização pode ser feita junto aos intermediários – marreteiros – que

chegam nas comunidades ribeirinhas para comprar a produção, ou em Macapá-

Santana ou sede municipal, onde é possível conseguir melhor preço aproveitando o

transporte oferecido pelo barco da Feira do Produtor.

O açaí tem grande importância na alimentação da população local, que o usa na

forma de suco, localmente conhecido como “vinho”, consumido com farinha de

mandioca, podendo ser servido acompanhado de peixe ou carne salgados. Para fazer o

vinho, na maioria das vezes feito pela mulher ou suas filhas, o fruto é amolecido em

água morna, depois vai sendo adicionada água e macerando-se com as mãos até

separar a polpa da semente e, em seguida, essa mistura é coada em uma peneira

artesanal, feita de fibras vegetais. Pode-se também beneficiar nas “amassadeiras”

manuais ou mecanizadas.

A devastação causada pela ação das palmiteiras em outras áreas próximas a

Reserva do Cajari, bem como a valorização do “vinho” de açaí no mercado regional e

nacional, tem motivado o interesse de várias famílias em cultivar e/ou fazer o manejo de

seus açaizais nativos como uma alternativa de renda. Nas ilustrações abaixo,

apresentam-se exemplos de formas de manuseio desse importante produto local.



      Foto: José Reinaldo Picanço (Ago/2004)

Fotografia 18 – Açaizal de uso privado.

 Foto: Ivanete Gomes (2002)                                        Foto: José Reinaldo Picanço (Ago/2004)

Fotografia 19 – Extração de açaí                Fotografia 20 – Produção do “vinho” de açaí.



3.5.2.2. O castanhal.

Esse espaço localiza-se em área de terra firme, principalmente no alto Cajari,

embora seja registrada a ocorrência de pequenos castanhais no médio Cajari. Há

basicamente dois tipos de castanhais no que se refere ao uso: o castanhal de avanço,

de uso comunal, e a ponta de castanhal, de usufruto particular.

Logo após a criação da reserva, vários conflitos foram registrados entre os

trabalhadores, em decorrência da disputa pela coleta nos castanhais de avanço e por

invasões nas pontas de castanhais, uma vez que muitos extratores passaram a

considerar que todos os espaços eram de uso comunal. Para dirimir os conflitos, a

Associação dos Trabalhadores Extrativistas do Rio Cajari – ASTEX-CA, então única

representante legalmente reconhecida, procedeu a definição dos direitos de usufruto,

tendo como base o reconhecimento da história de exploração de cada castanhal.

Assim, no geral, manteve-se o direito de uso do castanhal pelo grupo familiar que o

explorava ao longo do tempo, muito embora sejam registrados casos de pessoas

prejudicadas com esse processo, por não ter sido contemplado pela partilha, restrita às

comunidades do alto Cajari, ou ainda pela redução da área explorada. Ainda hoje são

registrados invasões e furtos de castanha.

A exploração da castanha-do-Brasil desempenha papel de destaque na

economia e na organização do trabalho do agroextrativista do Cajari. O grande

potencial econômico desse produto motivou a implantação de unidade de

beneficiamento, tema que será objeto da secção 4.3 do Capítulo IV.

O processo de coleta da castanha envolve um conjunto de atividades assumidas,

em sua maioria, pelos membros masculinos da família: limpeza de caminhos e
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estradas, visando facilitar os deslocamentos entre a área de coleta e o transporte;

construção do retiro, local onde se alojam durante o período da coleta; construção dos

paióis para armazenamento temporário da produção e confecção de paneiros,

utilizados tanto no momento da coleta quanto no transporte para o paiol. Depois de

coletados, os ouriços de castanha são quebrados e as sementes passam por um

processo simples de lavagem, antes da comercialização. No quadro abaixo,

apresentamos o calendário das atividades de exploração da castanha.

Atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Limpeza de estradas   x   x   x   x   x

Construção de retiro e paiol   x   x   x   x   x

Produção de paneiros   x   x   x

Deslocamento ao castanhal   x   x   x   x   x   x   x   x

Coleta e quebra do ouriço   x   x   x   x   x   x

Lavagem da castanha   x   x   x   x   x   x

Comercialização   x   x   x   x   x   x

Fonte: Levantamento de campo, 2004.

Quadro 4 – Calendário das atividades de exploração da castanha.

Conforme pode ser observado, diversas são as atividades executadas pela

unidade familiar durante a coleta, evidenciando o aguçado conhecimento do

agroextrativista, em relação aos recursos que a floresta pode oferecer.



  Foto: José Reinaldo Picanço (Jun/2004)                                                                               Foto: José Reinaldo Picanço (Jun/2004)

         Fotografia 21 – Coletando castanha 1.                                                       Fotografia 22 – Coletando castanha 2.

Foto: José Reinaldo Picanço (Jun/2004)                                                               Foto: José Reinaldo Picanço (Jun/2004)

Fotografia 23 – Castanha armazenada em paiol.                                 Fotografia 24 – Venda de castanha aos intermediários



CAPÍTULO IV

O TERRITÓRIO DOS AGROEXTRATIVISTAS: OS DESAFIOS DA CO-GESTÃO.

4.1. A Reserva Extrativista numa perspectiva integradora de território.

Na geografia, a discussão sobre território surge no âmbito do processo da

estruturação dos Estados-nações, em uma perspectiva que focaliza o território a partir

da sua natureza política vinculada às concepções de Estado e de fronteira. Esta

abordagem é estreitamente ligada à obra do geógrafo Friedrich Ratzel no decorrer do

processo de unificação do Estado Alemão. Ainda hoje, esse autor é associado ao

determinismo ambiental, por conta de sua tese que defendia a noção de “espaço vital”

para o desenvolvimento das sociedades humanas (Martins, 1992).

Raffestin (1993) é um dos geógrafos contemporâneos que discute o conceito de

território, entendendo-o como um espaço onde se projeta um trabalho em relações

marcadas pelo poder. Para ele, os indivíduos e/ou grupos sociais ocupam pontos no

espaço e se distribuem de acordo com modelos que podem ser ao acaso ou

planejados, conduzindo “a sistemas de malhas, de nós e redes que se imprimem no

espaço e que constituem, de algum modo, o território” (RAFFESTIN, 1993, p.150).

Ao abordar a territorialidade humana, esse autor dá ênfase às interfaces com a

exterioridade e/ou a alteridade, definindo “o que é meu do teu” ou distinguindo “nós e os

outros”.

Para Becker (1998, p.19), a territorialidade humana é “entendida como uma

estratégia que tenta afetar, influenciar ou controlar ações através do controle sobre uma

área específica”. Assim, a territorialidade de um determinado grupo estabelece limites a

interferência de outros agentes, e dá conformação à identidade de um espaço.
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Outros autores destacam, prioritariamente, a identidade espacial como resultado

de uma apropriação simbólica do espaço, de caráter mais subjetivo e cultural e/ou

religioso, ou ainda, a natureza econômica do território, que dá ênfase ao espaço como

fonte de recursos.

Haesbaert (1997, 2004) propõe uma síntese das várias noções de território,

agrupando as diferentes concepções em quatro vertentes básicas, que aqui

apresentamos:

- política (refere-se às relações espaço-poder em geral) ou jurídico-política

(relativa às relações espaço-poder institucionalizadas): o território é visto

como um espaço delimitado e controlado, onde se exerce um poder,

principalmente, o poder político do Estado;

- cultural (culturalista) ou simbólico-cultural: prioriza a dimensão simbólica

e mais subjetiva, sendo o território visto como produto da

apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação ao seu

espaço vivido;

- econômica (economicista): enfatiza a dimensão espacial das relações

econômicas, o território como fonte de recursos e/ou incorporado no

embate entre classes e na relação capital-trabalho;

- natural (naturalista): se utiliza de uma noção de território com base nas

relações entre sociedade e natureza, especialmente no que se refere ao

comportamento “natural” dos homens em relação ao seu ambiente físico.

O autor defende que, ao invés da abordagem dicotômica que prevalece entre as

diversas concepções, o território deve ser enfocado numa perspectiva geográfica em
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que não possa ser considerado nem estritamente natural, nem unicamente político,

econômico ou cultural, mas numa perspectiva “intrinsecamente integradora” entre as

diferentes dimensões sociais e da relação sociedade-natureza. Nesse sentido, a

territorialização é entendida por Haesbaert (2004, prólogo II), como “o processo de

domínio (político-econômico) e/ou de apropriação (simbólico-cultural) do espaço pelos

grupos humanos”. Assim cada indivíduo necessita, como um recurso básico,

territorializar-se.

O próprio autor reconhece a dificuldade de encontrar, no mundo atual, um

espaço capaz de combinar a integração das múltiplas concepções econômica, política,

cultural e natural, mas nos convida a repensar o conceito de território numa perspectiva

muito mais múltipla e relacional que

(...) ao mesmo tempo que inclui a concepção multiescalar e não exclusivista de
território (...) trabalha com a idéia de território como um híbrido, seja entre o
mundo material e ideal, seja entre natureza e sociedade, em suas múltiplas
esferas (econômica, política e cultural) (HAESBAERT, 2004, p.77).

Tomando-se como pano de fundo a idéia de um espaço geográfico múltiplo e,

portanto, “híbrido”, identificamos o espaço que estamos estudando – a Reserva

Extrativista do Rio Cajari – como um tipo de território hibridizado, estruturado a partir da

conjunção de diferentes relações de poder, de um poder mais material emanado das

relações econômicas e políticas ao poder mais simbólico de caráter mais estritamente

cultural, bem como profundamente marcado pelo meio natural.

Nesse espaço de fronteiras bem delimitadas, como que imersos, os

agroextrativistas partilham um território que responde, em grande medida, pelo conjunto

de suas experiências, numa conjugação entre espaço econômico, político e cultural, ao

mesmo tempo em que permite uma íntima relação homem-natureza, como já abordado.
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No tocante às formas de organização espaço-territorial, associamos a RESEX,

com a noção de território-zona – um dos três “tipos ideais”33 de territórios que foram

propostos por Haesbaert (2004). Para esse autor, os territórios-zona se caracterizam

como os “mais tradicionais, forjados no domínio da lógica zonal, com áreas e limites

(‘fronteiras’) relativamente bem demarcadas e com grupos mais ‘enraizados’, onde a

organização em rede adquire um papel secundário” (Haesbaert, 2004, p.306).

Apesar das fronteiras bem delimitadas e de ser organizado numa lógica zonal, o

território-zona não é estático ou “absoluto”, mas permite interfaces e sobreposições com

outros territórios, pois, no mundo “real” não nos parece possível encontrar esse “tipo

ideal” de forma completamente distinta e sem conexões com outros territórios. No

diagrama abaixo, apresentamos um esquema representativo da organização espaço-

territorial do território-zona.

Conexão com outras redes (“externas”).

Diagrama 2 - Organização espaço-territorial do território-zona.

__________

33. Haesbaert (2004), sugere três “tipos ideais” de organização espaço-territorial: territórios-zona, territórios-rede e
aglomerados de exclusão.
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Pode-se perceber, que o que dá sustentação a esse espaço é o território-zona

através de suas fronteiras, por outro lado, internamente esse território se estabelece em

redes, umas mais presentes e outras mais tênues.

Como veremos nas outras seções ao longo do presente capítulo, as trocas e

influências com o espaço exterior são freqüentes e se processam através da

sobreposição entre territórios, bem como nas relações com o mercado ou influenciadas

pelo conjunto televisão-antena parabólica. Vincula-se também, mesmo que de forma

efêmera, com redes formadas pelo movimento ambientalista e outros atores, senão

para o conjunto da população local, pelo menos para as chamadas lideranças que

passam a conviver mais ativamente nesse circuito, através de diversas viagens

nacionais e internacionais, com os intercâmbios e trocas de informações por meio

virtual, proporcionado pelos seus pontos de apoio (escritórios-sede) na capital.

4.2. As representações comunitárias e o jogo de poder.

Um dos pressupostos para que seja viabilizada a implementação das Reservas

Extrativistas, em sua relação com o paradigma do desenvolvimento sustentável, é a

efetiva participação de instituições representativas da comunidade nas ações

governamentais, na perspectiva de que possam garantir a transparência e a eficiência

das tomadas de decisão.

Como vimos anteriormente, as primeiras organizações comunitárias criadas

pelos agroextrativistas do sul do Amapá, tem sua origem ligada ao movimento de luta

pela terra. Remanescente dessa fase, a Cooperativa Mista Extrativista Vegetal dos



125

Agricultores do Laranjal do Jari – COMAJA, ficou com sua ação restrita ao

beneficiamento de uma parte da castanha-do-Brasil produzida na RESEX, uma vez que

sua sede e lideranças ficaram fora da área de abrangência da Reserva.

A criação da Resex do Cajari, em 1990, apresentou uma nova realidade às

comunidades da mesma, levando-os a organizarem-se para viabilizarem as novas

demandas resultante da co-gestão do território, bem como receberem do IBAMA a

Concessão Real de Uso, pois, a legislação que institucionalizou a Reserva exige uma

representação comunitária como gestor oficial, impondo aos comunitários uma nova

lógica, no sentido de buscar a institucionalização e cumprimento da burocracia.

Com essa perspectiva inicial, o Conselho Nacional dos Seringueiros – CNS,

assessorado pelo Instituto de Estudos Amazônicos – IEA e apoiado financeiramente

pelo WWF – World Wildlife Fund e Konrad Adenauer Stifttung – KAS, realizou uma série

de discussões com as comunidades, resultando na criação da Associação dos

Trabalhadores Extrativistas do Rio Cajari – ASTEX-CA , em setembro de 1991, com a

finalidade de garantir a auto-sustentabilidade dos recursos naturais, aliada a exploração

racional de seu potencial.

Antes da criação da ASTEX-CA, todas as ações em torno da Reserva eram

comandadas pelo CNS – Regional Amapá. Ao longo do tempo, a ação do CNS vai se

concentrando mais no campo da mobilização política, na articulação com o poder

público, com os segmentos do movimento nacional e com agentes externos, embora

mantenha poder de intervenção em situações de maior crise interna. Sendo que as

associações assumem a gestão e coordenação das atividades políticas e de produção

coletiva no interior da Reserva.
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Inicialmente, a ASTEX-CA respondia pela gestão de toda a Reserva, sendo

respaldada pelo que estabelece o Plano de Utilização da Reserva Extrativista do Rio

Cajari (1996), que determina uma série de comportamentos que devem ser cumpridos

pelos moradores:

Este Plano objetiva assegurar a sustentabilidade da Reserva Extrativista do RIO
CAJARI mediante a regulação da utilização dos recursos naturais e dos
comportamentos a serem seguidos pelos moradores. Está aqui contida a
relação das condutas não predatórias incorporadas à cultura dos moradores,
bem como as demais condutas que devem ser seguidas para cumprir a
Legislação Brasileira sobre o meio ambiente (Brasil, 1996, p.20) (grifo do autor)

Com a aprovação do Plano de Utilização em 1995, são estabelecidos

“comportamentos” e “condutas” que devem ser cumpridas, sob pena de o infrator sofrer

penalidades, que deverão ser estabelecidas pela ASTEX-CA (mais tarde também

assumido por outras associações). Assim, as organizações comunitárias passaram a ter

o poder formal de decidir sobre vários temas importantes na vida local, segundo as

competências que lhes foram atribuídas pelo citado plano:

i. resolver problemas decorrentes da execução do Plano;

ii. indicar técnico habilitado para elaborar plano de manejo florestal;

iii. promover o reordenamento de ocupação e uso dos castanhais;

iv. estimular a criação de animais silvestres, inclusive peixes, para

alimentação, comércio ou repovoamento da Reserva;

v. resolver, juntamente com o IBAMA/CNPT, problemas que possam existir

entre os moradores, no que se refere às áreas de uso comum: terra, rios,

lagos, praias, barrancos e outros;

vi. realizar a fiscalização e proteção da Reserva;
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vii. aplicar penalidades aos moradores que infringirem as normas do Plano,

inclusive pode chegar a perda da Concessão de Uso do morador;

viii. aprovar a entrada de novas famílias na Reserva;

ix. aprovar a transferência do morador de uma colocação para outra;

De um lado fica evidente o poder atribuído à Associação, mas deve-se destacar

que o pleno exercício do mesmo precisa da aprovação do CNPT/IBAMA, bem como

deve ser respaldado pelas representações dos núcleos comunitários e pelo conjunto

dos moradores, “na qualidade de co-autores e co-gestores na Administração da

Reserva” (Brasil, 1996, p.20).

Conforme demonstrado, o Plano de Utilização serve de base de regulação das

relações entre a Associação, a população local e o IBAMA/CNPT. Se por um lado é

atribuída aos moradores a condição de co-responsáveis na gestão, na prática essa

competência é assumida, quase exclusivamente, por uma pequena parcela da Diretoria

das Associações, principalmente seus presidentes, que acabam por decidir sozinhos.

Com isso ocorrem distorções em que lideranças acabam beneficiando apenas ao grupo

que lhe é mais próximo, à comunidade em que reside e aquelas onde exerce maior

influência, reproduzindo práticas comuns no meio político e do poder público.

Estudos recentes corroboram com o que observamos, e registram que essa

situação tem favorecido mudanças nas relações sociais frente a concentração e acesso

aos recursos florestais, estabelecendo novas relações de poder, o que tem gerado

diferenças sócio-econômicas entre os agroextrativistas (Benjamim, 2004), que também

desconhecem as normas e a legislação a que são submetidos (Plano de Utilização,
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Estatuto da Associação, Lei de Crimes Ambientais), comprometendo o papel de co-

gestores que lhes é atribuído (Silva, 2003).

Pela percepção das pessoas entrevistadas, os benefícios advindos do Projeto

RESEX34, inicialmente administrado pelo IBAMA/CNPT e ASTEX-CA, ficaram restritos,

em sua grande maioria na área de influência da diretoria, onde mora o atual presidente,

ou seja, no Alto Cajari. O próprio presidente da ASTEX-CA, Sr. Raimundo Rodrigues de

Lima35, o “Ray”, 39 anos, reconhece que “o povo da reserva achava que o recurso era

aplicado só no Alto Cajari, e por isso quiseram dividir a área por três associações (...) e

isso foi aprovado pelo pessoal do CPNT e do CNS”.

Em outro depoimento, Antônio Barros36 (42 anos), morador do Rio Ajuruxi, no

setor do Baixo Cajari, afirmou que “antes da divisão a gente não pegava em nada, só

ouvia falar”. Aqui já é possível perceber o jogo de interesses que motivam as decisões

das diretorias, no sentido de manter-se na posição de comando, favorecendo assim sua

própria comunidade.

______________________

34. Segundo Relatório Final (1999), o Projeto RESEX foi financiado conjuntamente por doações do Fundo fiducitário
das Florestas Tropicais (Rain Forest Trust Fund) do G-7 e pela União Européia. Sob administração do Banco Mundial
foi firmado acordo de cooperação com o Governo brasileiro través do ministério do Meio Ambiente – MMA. O projeto
tem por objetivo testar nas quatro primeiras Reservas Extrativistas da Amazônia brasileira, modelos apropriados de
gerenciamento econômico, social e ambiental, aperfeiçoando os métodos e procedimentos utilizados pelas
populações tradicionais na administração dos recursos naturais renováveis das florestas tropicais, por intermédio da
co-gestão entre Governo e Sociedade. A primeira fase ocorreu de 1995 a 1999. Atualmente está em execução a
segunda fase.

35. Entrevista realizada em 04.08.2004, em Macapá.

36. Entrevista realizada em 01.08.2004, na comunidade de Santo Antônio.
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Para o CNPT, segundo o técnico Lourdival Trindade Romano37, a criação de

novas associações e cooperativas, é resultado do trabalho de organização social

realizado por aquele Centro, a partir da criação dos núcleos de base comunitários. A

razão apontada para essa decisão deve-se ao grande tamanho da reserva, que teria

limitado o desempenho da ASTEX-CA.

Atualmente, a Reserva do Cajari está dividida em três áreas administrativas (Alto

Cajari, Médio-Baixo Cajari e Litoral-Ajuruxi), sob responsabilidade de três associações

co-gestoras. Além da ASTEX-CA que ficou responsável pela gestão do Alto Cajari,

foram criadas mais duas associações, a Associação dos Moradores Agroextrativistas do

Cajari  – AMAEX-CA, fundada em 01/08/1999, responsável pela gestão da faixa

Litorânea e Ajuruxi, e a Associação dos Produtores Agroextrativistas do Médio e Baixo

Rio Cajari – ASSCAJARI38, legalizada em 2003, para fazer a gestão do médio e baixo

curso do rio. Com a criação dessas associações, as competências definidas no Plano

de Utilização, passaram a ser assumidas por cada uma delas dentro de sua área de

atuação.

No mapa 4, pode ser visualizada a área que ficou sob a responsabilidade de

cada uma das associações. Note-se que, apesar do grande espaço que ficou sob a

gestão das representações comunitárias, o controle mais efetivo pelas mesmas se

restringe às áreas mais próximas aos rios, no caso do baixo e médio Cajari, e nas

proximidades da estrada e rio, no alto Cajari.

_________________

37. Entrevista realizada em 29.06.2004, na sede do IBAMA/CNPT, em Macapá.

38. A ASSCAJARI ocupou o lugar da Associação Mista dos Trabalhadores Extrativistas dos Rios Muriaca e Cajari –
AMAERC, fundada em janeiro de 1999, mas que não chegou a ser legalizada.
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Mapa 4 – Divisão Administrativa da RESEX Cajari



Pode-se dizer que essa divisão atende a uma reivindicação de parcela dos

moradores e obedece à correlação de forças entre as diferentes lideranças da reserva,

no sentido de atender de forma mais efetiva as demandas comunitárias nos diferentes

setores que compõem esse espaço. Com a definição da área de atuação de cada

associação, as mesmas passam a proceder a administração dos recursos provenientes

do Projeto RESEX/PPG7, em co-gestão com o CNPT. Até a data da pesquisa, somente

a ASTEX-CA e a AMAEX-CA haviam gerenciado recursos do referido projeto, sendo a

maior parte pela primeira.

Para a definição das ações que serão contempladas com recursos do Projeto

RESEX, é requerido que os representantes dos núcleos comunitários que compõem

cada área administrativa, organizem anualmente um Plano Operativo Anual – POA, que

fará parte do planejamento orçamentário das atividades a serem viabilizadas em cada

exercício. Assim, com base no POA, o CNPT define as demandas que serão atendidas

no âmbito de cada uma das associações comunitárias.

No que se refere ao surgimento de novas representações comunitárias, a

discussão evoluiu no sentido de que a produção e comercialização fosse assumida

pelas cooperativas, ficando as associações responsáveis pela organização social e

política.

Nesse sentido, foram criadas duas cooperativas, primeiro a Cooperativa dos

Produtores Agroextrativistas da Reserva do Rio Cajari – COOPERCA, em dezembro de

1996, atuando no Médio e Baixo Cajari com o objetivo de produzir e comercializar

palmito de açaí, e a Cooperativa Mista Agroextrativistas dos Trabalhadores do Alto

Cajari – COOPERALCA, em janeiro de 2001, para viabilizar a produção/beneficiamento

e comercialização da castanha (Esse tema será abordado na próxima secção).
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Como resultado da criação das novas Associações e Cooperativas estabeleceu-

se uma outra correlação de forças no interior da Reserva. Antes todas as decisões

eram emanadas de uma única representação comunitária (ASTEX-CA), portanto, mais

concentrado era o poder. Atualmente, as decisões são tomadas por diferentes

entidades, a depender do setor em que ocorra a demanda (Alto, Médio ou Baixo Cajari),

ampliando os agentes decisórios. Além de ter diminuído a área de influência da única

instituição criou-se, inclusive, um ambiente de disputa dentro dos próprios setores em

que mais de uma entidade permanece atuando. Esse fato é particularmente evidente no

Alto Cajari, onde lutam por influência as lideranças da ASTEX-CA e da COOPERALCA.

Além das cooperativas, foram também instituídas duas associações lideradas por

mulheres, a Associação das Mulheres do Baixo Cajari – AMBAC e a Associação das

Mulheres Agroextrativistas do Alto Cajari – AMAC. Segundo Zenilda Batista de Lima 39,

atual presidenta da AMAC, essa associação originou-se a partir da reorganização da

Associação das Mulheres do Cajari – AMC (surgida em dezembro de 1997), de quem

herdou prédio e equipamentos que seriam usados na produção de sabão de castanha,

e que foram financiados pelo governo estadual. A função social e efetiva atuação

dessas associações ainda é uma incógnita, mas é possível afirmar que elas são

tuteladas por lideranças masculinas, numa clara estratégia de manter e ampliar a

influência em sua área de atuação.

Outras influências marcantes dos interesses que orientam as disputas internas,

decorre do fato de que uma parcela significativa das lideranças estarem ligadas a

partidos ou a determinados políticos, chegando a funcionar como seus cabos eleitorais.

________________

39. Entrevista realizada em 21 de junho de 2004, na comunidade de Água Branca do Cajari.
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A tutela exercida por políticos sobre algumas lideranças comunitárias chega ao

extremo de estabelecer, em alguns casos, relações de emprego conforme registrado

em estudo recente por Benjamin (2004, p.90), em que “todas as lideranças locais do

baixo Cajari mantém vínculos empregatícios com o prefeito [Prefeitura] de Vitória do

Jari, com o cargo de agentes comunitários (...) é pago um salário mínimo pelos serviços

prestados à associação”.

Apesar das dificuldades e dos problemas evidenciados pela pesquisa, é possível

afirmar que a forma de gestão baseada na participação comunitária representa um

avanço em face aos períodos que antecederam a criação da reserva, em que a área

era controlada com base na violência e a extrema exploração, conforme demonstrado

nos capítulos precedentes. Essa realidade ainda reflete-se fortemente nas ações das

populações locais, marcadamente submissas e dependentes das decisões das

chamadas lideranças e dos técnicos governamentais.

Por outro lado, é possível afirmar que a população tem clareza sobre os

problemas enfrentados, mas nesse espaço há sempre uma interdependência, relações

de parentesco e/ou de compadrio que orientam a forma de agir das pessoas. Nessa

lógica, a troca de favores em que um precisa ou poderá vir a precisar do outro, faz com

que “muitos dos que falam, mudam de opinião ou se calam” (Francisco da Silva

Viana40, o “Dandô”, 52 anos), refletindo a esperança de que, de alguma forma, a

omissão também possa lhes trazer algum benefício ou, pelo menos, não lhes traga

dificuldades futuras.

_________________

40. Em entrevista coletiva com 4 pessoas, realizada em 25.07.2004, na comunidade de Marinho.
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Embora ao longo da pesquisa tenha-se identificado dificuldades e problemas no

processo de gestão conduzido pelas entidades dos agroextrativistas, pode-se afirmar,

conclusivamente, não restar dúvidas que o modelo de gestão baseada na

representação comunitária, significa um grande avanço em face aos períodos

anteriores a criação da reserva. Deve-se levar em conta, que a realidade social a que

essas populações eram submetidas até pouco tempo, em que prevalecia a violência e a

extrema exploração, ainda reflete-se fortemente nas ações desse grupo social. Assim,

pode-se dizer que a submissão e a dependência das comunidades em relação às

decisões de lideranças e técnicos governamentais ainda reflete, em parte, os antigos

modos de controle. Na próxima secção, abordaremos dois projetos implantados na

perspectiva de viabilizar alternativas econômicas às comunidades, tendo como base a

produção coletiva.

4.3. Co-gestão e as experiências de produção coletiva.

Ao analisarmos as experiências de produção coletiva, procuramos retratar

aspectos da dimensão econômica do território, em que o espaço é percebido como

fonte de recursos. Ao fazermos isso, evidenciam-se nuances das relações de poder que

surgiram nesse processo, bem como as limitações da população local, em lidar com as

exigências impostas pelo mercado.

Logo após a criação da reserva iniciaram-se discussões sobre a construção da

primeira usina de beneficiamento, sendo realizadas as pesquisas iniciais na área
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objetivando aproveitar os produtos com maior potencial, destacando-se o açaí na

várzea e a castanha em terra firme, o que originou dois projetos produtivos.4

4.3.1. Projeto Palmito.

No intuito de buscar alternativas de renda às comunidades, o Conselho Nacional

dos Seringueiros – CNS e a ASTEX-CA buscaram parceria para explorar o potencial

produtivo do açaí, recebendo apoio inicial da WWF que financiou a implantação de uma

fábrica para beneficiar palmito, construída em madeira. Para fazer sua gestão foi criada

a Cooperativa dos Produtores Agroextrativistas da Reserva do Rio Cajari – COOPER-

CA, em dezembro de 1996, atuando no Médio e Baixo Cajari, com o objetivo de

produzir e comercializar palmito de açaí a partir do manejo florestal sustentável de

açaizais nativos.

O “Projeto de manejo florestal sustentável de palmito e açaizeiro em áreas não

contínuas”, nome oficial, inclui uma área inicial total de 615 ha, sendo que são 22

planos de manejo aprovados para uma área manejada de 358 ha. O mesmo foi

encampado pelo CNPT no âmbito da primeira fase do Projeto RESEX, como parte do

componente produtivo, objetivando viabilizar condições de melhorias da qualidade de

vida da população, a partir da criação de alternativas econômicas (Relatório, 1999).

O processo produtivo consistia em várias fases. Primeiramente, fazia-se o corte

do palmito no açaizal e daí era transportado, in natura, até a fábrica onde era feito o

registro em nome de cada trabalhador. No interior da fábrica, em que predominava o

trabalho feminino, as “cabeças de palmito” passavam por um processo de seleção,
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limpeza e cozimento, transformando-se em compotas acondicionadas em recipiente de

vidro.

No que se refere à remuneração pelo trabalho realizado, vários foram os

problemas enfrentados, uma vez que os trabalhadores só recebiam após a venda da

produção, o que causou descontentamento e desmotivação pois, segundo afirmaram

alguns dos entrevistados, muitos ficaram sem receber o que lhes era devido, inclusive,

por conta de perdas significativas em decorrência da falta de capacitação adequada

das pessoas envolvidas no beneficiamento. Para suprir essa deficiência, treinamentos

foram realizados resultando em melhoria da qualidade da produção.

Outra ordem de dificuldade refere-se à falta de experiência nas relações com o

mercado, levando ao estabelecimento de contrato em que a quantidade contratada era

maior que a capacidade de fornecimento do produto, causando seu cancelamento.

Também ocorreu fato em que a mercadoria foi entregue, mas apenas uma parte do

valor da mesma foi recebida pela Cooperativa. Esses problemas causaram

descontentamentos entre os trabalhadores, fazendo com que muitos quisessem se

afastar da cooperativa.

Para fazer frente a essa realidade, segundo o presidente da COOPER-CA, em

1999 foram realizados vários treinamentos e assessoramentos financiados pela WWF,

que repercutiram no estabelecimento de contratos com diversos supermercados de

Macapá e Santana, no Amapá, e chegando a comercializar com empresa de Santa

Catarina, com o recebimento integral dos valores acordados.

Apesar desse sucesso parcial, outros problemas surgiram em decorrência de

inspeção realizada pela Divisão de Vigilância Sanitária, no início de 2000, que
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considerou a fábrica sem condições satisfatórias ao desempenho das funções,

recomendando que as distorções fossem corrigidas.

Esse fato levou à decisão de fechar a fábrica, sob a promessa de que uma nova

fábrica seria construída em seu lugar, atendendo a todas as recomendações da

Vigilância Sanitária. A construção da nova fábrica começou no primeiro semestre de

2001, com recursos recebidos do governo estadual (R$ 50.000,00), da WWF (R$

60.000,00) e promessa de mais R$ 37.000,00 sob responsabilidade do CNPT/IBAMA,

com recursos previstos no Projeto RESEX, o que não ocorreu. Até o momento de nossa

visita na comunidade de Conceição do Muriacá, onde foi construída, a fábrica ainda não

estava funcionando, apesar de estar quase pronta e equipada. Nas ilustrações

fotográficas abaixo, é possível verificar a boa qualidade da obra construída, bem como

dos equipamentos adquiridos.

Na avaliação do presidente da COOPER-CA, Sr. Valdeci Santa-Rosa de

Souza41, foi um erro ter parado a antiga fábrica sem a garantia de funcionamento da

nova, pois era possível continuar funcionando, com alguns ajustes, até o término das

obras da nova construção. Apesar disso, considera que a experiência foi positiva, e que

os problemas enfrentados foram decorrentes da falta de capacitação e assessoria

adequada. Atualmente, a cooperativa conta com a assessoria técnica de diferentes

instituições: gerencial, do CNPT; na produção de alimentos, do Instituto de Pesquisa

Científica e Tecnológica do Estado do Amapá – IEPA e, em marketing e relações

comerciais, da WWF, e negocia recursos para reiniciar suas operações.

__________

41. Entrevista realizada em 19.07.2004, na comunidade de Ariramba, no Médio Cajari.



                                       Foto: José Reinaldo Picanço (Jul/2004)

Fotografia 25 – Vista da fábrica de palmito.

                                       Foto: José Reinaldo Picanço (Jul/2004)

Fotografia 26 – Equipamentos da fábrica de palmito.
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4.3.2. Projeto Castanha.

 Desde a criação da RESEX do Cajari, várias foram as iniciativas realizadas

pelas representações comunitárias e seus aliados, no sentido de aproveitar o potencial

extrativo vegetal de seu mais importante produto, a castanha-do-Brasil, estimado em 20

mil hectolitros por safra. Esse processo é marcado por sucessos e fracassos, todos no

Alto Cajari.

A primeira experiência foi realizada pela ASTEX-CA em 1992, e contou com

apoio técnico do Instituto de Estudos Amazônicos – IEA e financeiro da WWF. Foi

investido na instalação de cantinas comunitárias e capacitação de gestores, com o

objetivo de aviar os castanheiros, oferecendo produtos a melhores preços que os

fornecidos pelos intermediários. Essa iniciativa acabou por beneficiar um pequeno

número de castanheiros das comunidades do Alto Cajari. Embora tenha servido mais

para apoiar as atividades agrícolas, influenciou positivamente na melhoria do preço da

castanha pago pelos atravessadores aos extrativistas.

Durante o período em que buscava implantar a unidade de beneficiamento, a

ASTEX-CA organizou suas ações no sentido de melhorar o processo de coleta e venda

da produção de seus associados, intermediando a negociação com os grandes

compradores, os Mutrans 42, instalados no Estado do Pará. Para viabilizar essa

atividade, contou com o suporte do CNPT, através do Projeto RESEX/PPG7, que

garantiu os recursos de capital de giro, sendo criado um fundo rotativo para

comercialização da castanha.

______________
42. Família paraense proprietária da empresa Bendito Mutran & Cia Ltda, instalada em Belém, é principal fornecedora
de castanha-do-Brasil ao mercado nacional e internacional por quase quatro décadas. Trabalha basicamente com
amêndoas de castanha com e sem casca.
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O Governo do Estado do Amapá – GEA, apoiou essa iniciativa financiando a

aquisição de dois tratores com carretas, um caminhão, animais (burros) e radiofonia.

Isso viabilizou o escoamento da produção de castanha nos anos seguintes. Ainda em

1995, a Associação recebeu apoio do Governo Estadual, que também respaldou um

financiamento pelo Banco do Estado do Amapá – BANAP. A inexperiência

administrativo–financeira, aliada ao fato de que muitos associados receberam

mercadoria e não pagaram com a produção, chegando mesmo a comercializar com

atravessadores, são apontadas como a causa pelo não cumprimento do acordo com o

banco. Vários problemas como a falta de manutenção adequada dos veículos e

equipamentos e a inexperiência administrativa, foram responsáveis por prejuízos nos

primeiros anos. As precárias condições das vias de acesso para alguns castanhais e a

inexistência dessas vias para outros locais de produção constitui-se, ainda hoje, em

fator limitante à exploração de todo o potencial produtivo.

A partir de 1997, contando com uma equipe mais experiente, a Associação

passou a obter melhores resultados. Os ganhos auferidos foram investidos na

recuperação e manutenção dos veículos, sendo o restante incluído no fundo rotativo

dos anos subsequentes. Ao final de 1996, foram comercializados em torno de 1000

hectolitros (hl); em 1997, 3.100 hl; em 1998 6.500 hl; em 1999 houve uma queda para

5.500 hl, em decorrência de variação na produção, que é cíclica, determinada pelo

“tempo da natureza”.

Após duas tentativas frustradas de implantação de uma unidade de

processamento da castanha, uma em Santa Clara (1993) e outra em Água Branca do

Cajari (1999), a ASTEX-CA apoiada pelo CNPT e CNS, decidiu por implantar

novamente uma unidade de processamento de castanha na comunidade de Santa
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Clara, para produzir “castanha dry”43, que apresenta como principal vantagem a

diminuição das perdas por apodrecimento, além de agregar valor ao produto,

proporcionando mais tempo para a comercialização do produto beneficiado.

No final do ano de 2000 era inaugurada a unidade de processamento de

castanha dry, ao mesmo tempo em que a ASTEX-CA se afastava da condução do

projeto castanha e estava em andamento a estruturação da Cooperativa Mista

Agroextrativistas dos Trabalhadores do Alto Cajari – COOPERALCA, legalizada em

janeiro de 2001, que passa a assumir a gestão do projeto.

A criação da COOPERALCA foi acompanhada pela expectativa de mudança no

quadro de descrédito e crise que prevalecia diante da condução realizada pela ASTEX-

CA. Assumiu como presidente da cooperativa o Sr. Francisco Caldas, o “Capim”, que

acabou sendo afastado no final do ano de 2003, por intervenção do Conselho Nacional

dos Seringueiros – CNS, sob a alegação de gestão mal conduzida, após acúmulo de

prejuízo e perda de capital durante os quase dois anos de sua gestão, sendo então

empossada uma nova diretoria. Segundo o Sr. José Francisco Gomes Ferreira, 47

anos, “Zé Penerá”, atual vice-presidente da COOPERALCA, esse fato acabou se

refletindo na credibilidade da cooperativa junto aos castanheiros, reforçando a

tendência de negociação direta entre os extrativistas e os intermediários, sem

participação mais efetiva da cooperativa. Afirmou “Zé Penerá”41 “Isso acabou deixando

a cooperativa sem crédito, sem dinheiro, numa situação muito difícil que ainda não

conseguimos recuperar”.

_______________

41
Castanha dry é o nome técnico adotado para designar a castanha desidratada com casca. O processamento de

beneficiamento inclui seleção, secagem e embalagem.
44. Entrevista realizada em Açaizal, no dia 25.07.2004, na comunidade de Açaizal.
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Como parte do trabalho de reestruturação, a cooperativa conta atualmente com

assessoria especializada custeada pela ONG “Amigos da Terra” e conseguiu negociar,

com apoio do CNS, um financiamento junto ao governo estadual através Fundo de

Desenvolvimento Rural do Amapá – FRAP, para custear a negociação da safra 2004.

Durante os trabalho de campo, pudemos acompanhar um encontro na comunidade de

Açaizal (Alto Cajari), em que a diretoria pagava aos extrativistas que entregaram a

castanha, apesar de que apenas uma pequena parte desse produto se encontrava na

fábrica. De acordo com “Zé Penerá”, a cooperativa tem que arcar com o alto custo de

transporte, embora houvesse o compromisso inicial de que a infra-estrutura de

transporte (um caminhão, um trator e burros) fosse repassada pela ASTEX-CA para a

COOPERALCA, o que não foi feito.

Durante nosso trabalho de campo, pudemos constatar a boa qualidade da

construção e dos equipamentos da fábrica instalada na comunidade de Santa Clara,

conforme pode ser verificado nas ilustrações fotográficas abaixo, mas que se

encontravam sem uso e com o aspecto de abandono.

Apesar dos problemas enfrentados durante esse processo, o resultado positivo

mais importante da ação das representações comunitárias, foi o aumento do preço da

castanha oferecido pelos atravessadores e a baixa no preço da mercadoria

comercializada por eles. Nesse sentido pode-se afirmar que há uma melhor

remuneração do trabalhador extrativista, principalmente por conta de uma maior

liberdade no processo de comercialização favorecida pela atividade de diferentes

compradores.
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                             Foto: José Reinaldo Picanço (Jun/2004)

                          Fotografia 27 – Vista da fábrica de castanha.

                             Foto: José Reinaldo Picanço (Jun/2004)

Fotografia 28 – Equipamentos da fábrica de castanha.
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Por outro lado, essa relativa melhoria no preço, foi também diretamente

influenciada pela abertura de BR-156 (trecho Macapá – Jari) que, no entendimento do

Sr. Pedro Ramos 45, contribuiu para “acabar com os antigos marreteiros, que

trabalhavam com a lógica do escambo (...) os atuais tem outra lógica”, no sentido de

que acabou a exclusividade da entrega da produção para um único patrão, permitindo a

entrada de novos compradores, que passaram a pagar também em espécie pela

produção extrativa, muito embora ainda persista a prática de aviamento em algumas

negociações.

Diante desse quadro, a avaliação sobre o resultado da gestão das organizações

comunitárias frente ao Projeto Castanha, deve levar em conta diferente aspectos: de

um lado tem prevalecido, até então, mais os interesses individuais em detrimento do

interesse coletivo. Por outro, é inegável que a ação das associações e cooperativas

influenciou, direta e indiretamente, em uma melhor remuneração pelo trabalho dos

castanheiros, além da oportunidade de aprendizado que essa experiência proporciona

a todos os envolvidos. O grande potencial econômico oferecido pela castanha pode e

deve ser apropriado pelo conjunto das comunidades e, nesse sentido, o Estado, como

gestor privilegiado, deve estabelecer metas claras e investir na formação de quadros

comunitários, de modo a capacitá-los para a gestão eficiente de um recurso que é de

todos, e para o benefício eqüitativo daqueles que o exploram e ajudam a preservá-lo.

_______________

45. Entrevista realizada em 02/08/2004, em Macapá. Pedro tem longa história no movimento social. Foi um dos
principais articuladores no processo de criação da Reserva. Ex-Secretário Geral do CNS e, atualmente, ocupa cargo
no governo estadual fazendo a interlocução junto às organizações dos extrativistas.



146

A falta de experiência administrativa e financeira da grande maioria dos membros

das representações comunitárias, influenciou na ocorrência da vários equívocos no

processo de gestão. Aliás, os próprios trabalhadores agroextrativistas reconhecem suas

dificuldades em lidar com a burocracia administrativa e registros contábeis, conforme

pode ser constatado nas palavras do conselheiro do CNS, Sr. Calixto Pinto de Souza46,

44 anos:

(...) a primeira parte que nós trabalhamos foi a questão da terra, a questão
fundiária (...) foi muito fácil de entender. Mas quando a gente pega uma parte
operacional, gerencial, aonde gera produção, gera renda, que na verdade o
povo só era acostumado a entregar para os patrões (...) ninguém era
acostumado a gerenciar nada (...) foi a única coisa que o pessoal não
conseguiu evoluir na reserva.

Em ambos os projetos nota-se a falta de planejamento adequado por parte dos

responsáveis por sua implantação, sem a devida participação das comunidades que

seriam beneficiárias. Em vários dos depoimentos aponta-se o fato que os projetos não

levaram em conta as especificidades sócio-culturais locais, imputando ao CNPT/IBAMA

a responsabilidade pelo fracasso das iniciativas. Ainda segundo o Sr. Calixto, muitos

dos

projetos foram feitos numa sala trancada, sem um mínimo de respeito com as
tradições e costumes das atividades das populações locais, quer dizer, quando
chegavam lá com projeto pra criar frango, porco (...) tirou toda a rotina com as
atividades da população local (...) como a seringa.

_______________

46. Entrevista realizada em 29.07.2004. Calixto foi presidente da ASTEX-CA e é membro do Conselho Deliberativo do
CNS.
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Aliás, nas entrevistas e conversas informais muitos foram os comentários que

destacam a falta de uma presença mais efetiva do CNPT na área da reserva, bem

como da inadequação de muitas de suas propostas, denotando o ânimo da população

em relação aquele órgão. Inclusive, esse quadro reflete a própria condição interna do

mesmo, com sucessivas mudanças em seu comando e na demora da definição dos

nomeados, além de contar com uma equipe reduzidíssima composta por um técnico e

um motorista, segundo informou Lourdival Romano47.

Para Pedro Ramos48 não é possível concordar com a situação atual do CNPT,

disse ele “(...) pra nós que lutamos pela sua criação (...) quando as reservas foram

criadas, no IBAMA só existia setor pra cuidar de bicho, de planta, não tinha nada pra

cuidar de gente e nós lutamos pra criar o CNPT (...)”. Note-se que depois da criação

das RESEXs sob a responsabilidade do IBAMA, iniciou-se problemas relativos a

gestão, uma vez que não existia um setor específico responsável em encaminhar as

demandas das unidades criadas, nem para viabilizar a criação de outras. Com base

nisso, o movimento dos seringueiros pressionou para que fosse criada na estrutura do

IBAMA, uma instância específica que desse apoio à criação e implantação das

reservas, e viabilizasse o atendimento de outras demandas das populações

tradicionais. Finalmente, em 1992 através da Portaria nº 22-N IBAMA, de 10 de

fevereiro, é criado o Centro Nacional de Populações Tradicionais e Desenvolvimento

Sustentável - CNPT, como órgão gestor dessas unidades de conservação.

__________

47. Entrevista realizada em 29.06.2004, na sede do IBAMA/CNPT, em Macapá.
48. Entrevista realizada em 02/08/2004, em Macapá. Pedro tem longa história no movimento social. Foi um dos principais
articuladores no processo de criação da Reserva. Ex-Secretário Geral do CNS e, atualmente, ocupa cargo no governo estadual
fazendo a interlocução junto às organizações dos extrativistas.
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O que se pode depreender de muitas das ações implementadas na RESEX

como resultado da co-gestão, é que a posição adotada pelo Estado, seja através

IBAMA/CNPT, do governo estadual ou pelo município, reflete o elitismo e a ortodoxia

das velhas práticas da burocracia estatal, embora revestida pelo discurso do respeito às

decisões locais e da parceria entre o poder público e as representações comunitárias.

Essa realidade fica ainda mais evidente, quando se analisam as interfaces entre os

territórios que se sobrepõem, conforme será abordado a seguir.

4.4. As influências da sobreposição de territórios

Pode-se dizer, que a RESEX do Rio Cajari é um território das populações

tradicionais que sofre a sobreposição e fortes influências de diferentes interesses,

muitos dos quais antagônicos. A indefinição quanto a posse definitiva da terra, faz

perdurar uma pressão exercida pelas empresas do Projeto Jari sobre as comunidades,

no sentido de manter viva a idéia de que a área lhe pertence e que os tempos de

outrora retornarão, conforme abordado anteriormente. Em outro pólo, as ações do

Estado em suas diversas esferas, incidem sobre esse espaço de acordo com as

intenções das diferentes políticas públicas e dos grupos políticos que estão no poder.

A RESEX do Rio Cajari é um território que, além de ser gerido pela co-gestão

entre o poder público federal (IBAMA/CNPT) e as representações comunitárias locais,

conforme abordamos anteriormente, também partilha a sobreposição da ação

municipal, incluindo área de três municípios: Mazagão, Vitória do Jari e Laranjal do Jari,

como pode ser verificado no mapa 5.
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Fonte: Adaptado de PNUD, 1998

Mapa 5 – Abrangência Municipal na RESEX Cajari



Segundo PNUD (1998), do total da área da RESEX do Rio Cajari, 40,36% estão

localizados no Município de Laranjal do Jari, 43,02 % em Mazagão e 16,62% no

Município de Vitória do Jari. O fato da área da reserva sobrepor-se em municípios

diferentes acaba por afetar as comunidades de modo diverso, dependendo do

município em que elas pertençam e das prioridades estabelecidas pelo gestor

municipal. Como então a população da reserva é influenciada pelas políticas

municipais?

O processo de municipalização das políticas públicas, principalmente da

educação, permitiu que fossem instaladas escolas municipais na maioria das

comunidades, principalmente a partir da segunda metade dos anos 90, o que fez com

que surgissem novas ocupações até então inexistentes nesse espaço, como

merendeiras, serventes, catraieiros para transportar alunos, agentes de saúde, técnicos

microscopistas. De um modo geral, a implantação das unidades escolares criou, em

média, de dois a três empregos por comunidade. Note-se que as comunidades são

formadas por poucas famílias, daí a importância dessas ocupações no nível de renda

da população local.

A implantação de escolas e posto de saúde é também responsável pelo

deslocamento das famílias no interior da reserva. O caso mais marcante registra-se na

área pertencente ao município de Vitória do Jari, criado em 1994, o mais novo dos três

municípios. Rapidamente, as comunidades onde foram instaladas escolas e energia

elétrica passaram a receber novas famílias que se mudaram em busca desses serviços

públicos. Inclusive, há casos como da comunidade de Aterro do Muriacá, já citado, em

que o primeiro prédio foi uma escola seguida de posto de saúde, e onde hoje vivem

quase duas dezenas de famílias.
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O oferecimento dos serviços públicos tem sido usado pelos gestores municipais

como estratégia para agregar a população, facilitando a execução de seus projetos

políticos, mas também pode servir como forma de retaliação, a exemplo do registrado

na comunidade de Conceição do Muriacá, em que a comunidade ficou sem o

fornecimento de energia elétrica por mais de um ano. Destaque-se que a energia é

produzida por um conjunto de motor-gerador a partir da queima de óleo diesel,

subsidiado pela Prefeitura de Laranjal do Jari. Segundo as informações colhidas, o

motor pertencente a Prefeitura ficou com defeito, e como ocorreu desentendimento

envolvendo o prefeito e membros da comunidade, em represália, “o prefeito não

mandou consertar o motor deixando a gente sem energia por mais de um ano”, afirmou

um dos entrevistados.

Além das influências da esfera municipal, a RESEX também sofre a interferência

da sobreposição estatal em âmbito estadual, cabendo destacar o papel desempenhado

pela Feira do Produtor, em que a produção é transportada para a capital Macapá, por

barcos custeados pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Floresta – SEAF.

Além de livrar o agroextrativista do atravessador, o transporte disponibilizado aos

trabalhadores, para que vendam seus produtos na referida feira tem facilitado a relação

dos trabalhadores com o mercado, funcionando como um incentivo ao aumento da

produção, e permitindo que os moradores vendam os produtos de seu trabalho e

adquiram os bens manufaturados de que precisam, servindo também como porta de

entrada para novos hábitos de consumo.

No tocante, especificamente, ao campo federal, além da ação do IBAMA/CNPT

já retratada, mais um agente público passou a atuar na área mais recentemente, trata-

se do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, que reconheceu
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através da Portaria INCRA/SR – 21/N° 001/2003, de 03 de junho de 2003 (Anexo 3), a

RESEX do Rio Cajari como um instrumento de reforma agrária, possibilitando aos

trabalhadores agroextrativistas do Cajari, poder acessar as linhas de crédito

gerenciadas e oferecidas por esse Instituto. Segundo informações levantadas junto ao

INCRA e corroborada por lideranças da RESEX, numa fase inicial serão 450 famílias

beneficiadas diretamente com crédito para construção e/ou melhoria de suas casas.

Cabe destacar que, o reconhecimento pelo INCRA de que a RESEX é um

instrumento de reforma agrária é uma grande vitória do movimento dos

agroextrativistas, uma vez que sua luta principal sempre foi pela terra, e que as

Reservas Extrativistas são entendidas pelo movimento liderado pelos seringueiros

como a “reforma agrária dos povos da floresta”.

O que se pode concluir a partir do enfoque sobre a sobreposição territorial, é que

a sustentação desse espaço se reflete na noção de território-zona que atribuímos a

RESEX, ao mesmo tempo em que a ação estatal influencia internamente no

estabelecimento de diferentes redes. Nesse sentido, pode-se dizer, que a unidade e a

identidade desse território é garantida pela conjunção de diferentes territorialidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar nesse trabalho a redefinição do controle territorial sob a ótica do

conflito, buscou-se entender as repercussões desse processo no ethos da população

local. Assim, foi possível perceber que há redefinições a partir da nova realidade vivida,

que se processam no confronto com os pressupostos do capital, na relação com as

cidades, com o mercado, com a roça e na exigência de institucionalização imposta pela

criação da reserva.

Em sua luta pela terra, os agroextrativistas tiveram que reinventar a vida

comunitária, criando suas instituições para representá-los politicamente, bem como

para gerir o território conquistado ante o grande capital. Com isso, eles não foram

apenas vítimas de um processo que propunha tirar-lhes o que tinham de vital para sua

existência, mas também se impuseram enquanto sujeitos do processo social e histórico,

pois, como afirma Martins (1993, p.64-65):

Na realidade, o processo não é unilateral. Há uma reciprocidade de
conseqüências, o que não quer dizer equidade. Os grupos vitimados por esses
programas lançam neles contradições, tensões, desafios. (...) Mesmo velhas
relações sociais são substancialmente alteradas, embora mantenham a forma
exterior (...) A reciprocidade do impacto se manifesta na constituição do “outro”,
que passa a mediar as relações sociais para cada grupo envolvido no
desencontro desse encontro.

O “outro” pode ser visto na figura de instituições do Estado, que mediam a luta

dos agroextrativistas junto a justiça, ou em entidades de apoio, mas, principalmente,

nas próprias representações comunitárias, que passaram a assumir competências

diversas ao longo do tempo.

Nesse sentido, em que pesem os problemas na gestão conduzida por essas

representações e que foram identificados pela pesquisa, é inegável que a ação das
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associações e cooperativas influenciou, direta e indiretamente, em uma melhoria das

condições gerais de vida no interior da reserva, principalmente, pela segurança que

proporcionou a garantia da posse da terra, criando uma oportunidade única de

aprendizado em que podem surgir alternativas de autonomia sob o controle mais efetivo

das comunidades.

No tocante ao processo de co-gestão do território, pode-se dizer que há

convergência de dinâmicas e interesses, mas não significa que não sejam conflituosos,

nem que não se façam presentes estratégias e experiências que se complementam em

diferentes aspectos.

O ethos do agroextrativista se redefine no embate entre o moderno e o

tradicional, em que mesmo resistindo e sofrendo resistência, transita entre o rural e o

urbano, sendo influenciado pelos apelos da sociedade de consumo. Portanto, consumir

bens é também modernizar-se. Por outro lado, não é apenas a utilidade funcional que

está em questão, mas outros elementos inerentes aos desejos da modernidade que

justificam a necessidade do novo (TEDESCO,1999), só assim é possível explicar a

aquisição de bens que são pouco funcionais nesse espaço (como comprar uma

máquina de lavar que nunca foi usada, ou ainda, adquirir geladeira e televisão para

usar por três ou quatro horas por noite, quando tem energia elétrica).

No que se refere ao processo produtivo, muda-se a forma de trabalho como

também são diferentes as relações estabelecidas, num processo em que a família

agroextrativista sofre as injunções da lógica do mercado, ao mesmo tempo em que

resiste em incorporar os mecanismos que lhes são determinados, pois, há aspectos

sócioculturais que perpassam a racionalidade meramente econômica ou da técnica,

pois, como afirma Tedesco (1999, p.298-299),
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Abrigar a esperança de soluções econômicas aos problemas da unidade
familiar só no âmbito técnico e que não incluam medidas culturais e sociais é
andar por um terreno ilusório. É claro que na aparência e na representação
sociocultural e ideológica, o aspecto valorativo e ético da prática tecnológica
fica oculto atrás do objeto prático e imediato.

Com base nisso, é possível compreender o porque de tantos equívocos

ocorridos no processo de produção coletiva, em que se pensou muito mais nos

aspectos de ordem econômica e técnica, sem a devida consideração por parte dos

planejadores, em relação aos componentes de natureza sóciocultural.

Fiz a opção de recorrer a narrativa oral, como um meio importante para

compreender as mudanças sociais em curso, bem como uma forma fértil de resgatar a

história e as práticas cotidianas passadas, o que nos possibilitou a compreensão dos

vínculos estabelecidos entre o grupo social que estudamos e seu território.

Nesse sentido, pode-se dizer que o território dos agroextrativistas apresenta uma

identidade espacial resultante de uma apropriação simbólica do espaço, que inclui

aspectos de caráter mais subjetivo e cultural, estruturado a partir de uma íntima

interação com o meio, ao mesmo tempo em que contempla a natureza econômica, que

dá ênfase ao espaço como fonte de recursos.

Entendo que me preocupei demais em abordar e tematizar a organização da vida

cotidiana do agroextrativista, bem como os processos de gestão conduzidos pelas

representações comunitárias, em detrimento de uma análise sobre os aspectos que

possam viabilizar a sustentabilidade desse espaço, no sentido de garantir sua

manutenção sob o controle desse grupo social.

Os limites se tornam ainda mais evidentes, quando cheguei ao final dessa

investigação e me deparei com a dificuldade de dialogar com referenciais teórico-

metodológicos eficientes, que possibilitem uma compreensão mais efetiva sobre os
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mecanismos nos quais se possa satisfazer os pressupostos do desenvolvimento

sustentável, que orientaram a regulamentação das Reservas Extrativistas.

Esses e outros dilemas me fazem ter a consciência que é preciso avançar em

outros aspectos do campo da pesquisa, em que se busque entender melhor os

elementos que compõem a organização da vida dos agroextrativistas, no sentido de

proporcionar os meios para uma gestão mais eficiente desse espaço, ao mesmo tempo

em que proporcionem respostas sobre a viabilidade da sustentabilidade dessa unidade

de conservação.
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ANEXOS
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DECRETO 99.145 DE 12 de Março de 1990.

O Presidente da República, usando das suas atribuições que lhe confere o ART. 84,

inciso IV, da Constituição Federal e nos termos do Art. 9º, inciso VI, da Lei nº 6.938, de

31 de agosto de 1981, com a redação dada pela Lei nº 7.804, de 28 de julho de 1989,

combinando como Art. 3º do Decreto nº 98.897, de 30 de janeiro de 1991..

DECRETA:

Art. 1° - Fica criada nos municípios de Laranjal do Jarí e Mazagão, no Estado do
Amapá, a  RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO CAJARI, co, área aproximada de
481.650 há (quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e cinqüenta hectares), que
passa a integrar a estrutura do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA, autarquia vinculada ao Ministério do Interior,
compreendida dentro do seguinte perímetro:

NORTE: Partindo do ponto 10 de coordenadas geográficas aproximadas (cga)
01º05’10’’ S e 51º46’36’’ Wgr; situado na cabeceira do igarapé  sem denominação,
segue pela margem direita do citado igarapé até sua confluência com o Igarapé
Cachoeirinha, daí segue pela margem esquerda do Igarapé Cachoeirinha no sentido
montante até sua confluência com o igarapé sem denominação, daí segue pela
margem esquerda no sentido montante do igarapé sem denominação até sua cabeceira
Ponto 11 de cga, 0º 22’05’’ S e 52º 15’13’’ Wgr; desse ponto, segue por uma linha reta
de azimute aproximado 83º30’26’’ e distancia aproximada de 4.277, 11 m até o ponto
até o Ponto 12 de cga, 0º20’50’’ S e 52º 12’57’’ Wgr; localizado na cabeceira de um
igarapé sem denominação; desse ponto, segue pela margem direita do citado Igarapé
no sentido jusante, até sua confluência com o Igarapé´Cachoeirinha e por esta margem
esquerda no sentido montante até o Ponto 13 de cga, S 0º16’16’’ e 51º54’57’’ Wgr;
desse ponto, segue por uma reta de azimute aproximado 172º52’29’’ e distancia
aproximada de 1.624,51m, até o Ponto 14 de cga, 0º24’58’’ S e 51º53’53’’ Wgr; situado
na cabeceira de um Igarapé sem denominação; desse ponto segue pela margem direita
do referido Igarapé até sua foz no Canal do Norte do rio amazonas Ponto 15 de cga,
0º27’30’’ S e 51º31’40’’ Wgr;

LESTE: Do Ponto 15, segue pela margem esquerda do canal do Norte, no sentido
montante até a foz do Igarapé Matauaú; Ponto 1 de cga 01º05’10’’ S e 51º46’36’’ Wgr;
desse ponto, segue pela margem esquerda do Igarapé Matauaú, no sentido montante
até o Ponto 2 de cga, 01°01’14’’ S e 51º50’14’’ Wgr; situado na sua cabeceira;

SUL: do Ponto 2, segue por uma reta de azimute aproximado de 251º27’11’’ e distância
aproximada de 16190,89 m, até o Ponto 3 de cga 01º 04’01’’ S e 51º58’31’’ Wgr; desse
ponto segue por uma reta de azimute aproximado 270º00’00’’ e distancia aproximada
de 12.000,00m, até o Ponto 4 de cga, 01º04’01’’ S e 52º 04’59’’ Wgr; desse ponto,
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segue por uma reta de azimute aproximado 346º14’21’’ e distancia aproximada de
10089,59m, até o Ponto 5 de cga, 0º58’42’’ S e 52º06’16’’ Wgr, situado na confluência
do igarapé sem denominação com o Igarapé Braço São Luiz; desse ponto segue pela
margem esquerda do Igarapé Braço São Luiz;  no sentido montante até o Ponto 6 de
cga, 0º54’05’’ S e 52º18’38’' situado na cabeceira.

OESTE: do Ponto 6, segue por uma reta de azimute aproximado 15º05’10’’ e distancia
aproximada de 11910,50, até o Ponto 7 de cga, 0º47’50’’ S e 52º16’57’’ Wgr; situado no
Igarapé sem denominação, afluente do Rio São Luiz; desse ponto, segue pela margem
esquerda do 52º23’05’’ Wgr; situado na  sua cabeceira; desse ponto, distância
aproximada de 4686,15m, até o Ponto 9 de cga,  0º37’25’’ S e 52º21’29’’ Wgr; situado
na cabeceira do Rio São Luiz; desse ponto, segue por uma linha reta de azimute
aproximado de 349º21’50’’ e distancia aproximada de 21672,33 m, até o ponto 10 de
cga, início da presente descrição perimétrica.

Art. 2º - A reserva Extrativista do rio Cajari tem seus limites descritos  das cartas
planimétricas AS. 22VB – Mazagão e AS.22VD – Gurupá, em escala 1:250.000,
elaboradas pelo Projeto RADAM – 1973.

Art 3º - O Poder Executivo deverá proceder às desapropriações das áreas
privadas legitimamente extremadas do Poder Público, à identificação  e arrecadação
das áreas públicas e, nos termos de Art. 4º do Decreto 98.897 de 30 de janeiro de
1990, à outorga de contratos de concessão de direito real de uso a população com
tradição extrativista.

Parágrafo Único – Caberá, ainda, ao Poder Executivo e permanente gestão no
sentido de assegurar a eficaz destinação da área descrita no Art. 1º deste Decreto.

Art. 4º - A área da reserva Extrativista ora criada fica declarada de interesse
ecológico e social, conforme preconiza o Art. 225 da Constituição Federal, o Art. 9º,
inciso VI, da Lei 6.938 de 11 de agosto de 1981, com a nova redação dada pela Lei
7.804 de 18 de julho de 1989, o Art. 2º do Decreto 98.897, de 30 de janeiro de 1990.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário.



167

ANEXO 2

DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Dispõe sobre a declaração de interesse social e ecológico
para fins de desapropriação da área de terra abrangida pela
Reserva Extrativista do Rio Cajari , criada pelo Decreto nº
99.145, de 12 de março de 1990, e dá outras providencias.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da
República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista as disposições da Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, e do decreto nº 98.897, de 30 de
janeiro de 1990,

DECRETA:

Art. 1 Fica declarada de interesse social e ecológico para fins de desapropriação pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, a área de
terra com aproximadamente 501.771,1014 há (quinhentos e um mil, setecentos e setenta
hectares), dez ares e quatorze centiares), abrangida pela Reserva Extrativista do Rio Cajari, criada
pelo Decreto 99.145, de 12 de março de 1990, localizada nos Municípios de Laranjal do Jarí,
Vitória do Jarí e Mazagão, no Estado do Amapá, de acordo com a planta e memorial descritivo
constante do processo administrativo nº 02001.002773/9595-16, assim descrito: NORTE:
partindo-se do Ponto Marco “ M-10/SAT” de coordenadas geográfica 00º25’53,12’’S e
52º24’57,74’’ Wgr, situadas na cabeceira do Igarapé Curral Grande ou das Pedras; daí, segue-se
pela margem direita do citado igarapé, à jusante, na distancia de 17.125,03 m, até o encontro com
o rio braço do Cajari, no Ponto Digitalizado “P-01”de coordenadas geográficas 00º26’55,14 S’’ e
52º16’34,45’’ Wgr”; daí segue pela margem esquerda do citado rio, à mortante, na distância de
4.329,31m, até o encontro com o igarapé Criminoso, no Ponto Digitalizado “P-02” de
coordenadas geográficas “ 00º25’01,88’’ S e 52º17’36,04’’ Wgr; daí  segue pela margem
esquerda do citado igarapé, à montante, na distância de 13.335,39m, até sua cabeceira no marco
“M-11”, de coordenadas geográficas 00º19’35,36” S e 52º14’14,18” Wgr; daí, segue-se por
várias linhas retas no azimute e distancia médias de 40º56’02’’ – 400,59m, até a Estaca “09” de
coordenadas geográficas 00º19’26,26’’ S 52º14’05,52” Wgr; daí, segue-se por uma linha reta no
azimute e distância de 151º05’53’’ – 955, 02 m,  até o marco “M-12/SAT” de coordenadas
geográficas 00º19’53,49’’S e 52º13’50,76”, situado na cabeceira do Igarapé aningal; daí, segue-
se pela margem direita do citado igarapé, à jusante, na distância de 21.670,99m, até o encontro
com o Rio Cajari, no Ponto Digitalizado “P-03” de coordenadas geográficas 00º23’57.98’’ S e
52º05’18,89’’ Wgr; daí segue-se pela margem esquerda do citado rio, à montante, da distância de
5.773,79m , até o encontro com o Igarapé Chapéu virado, no Ponto Digitalizado “P-04” de
coordenadas geográficas 00º21’12,14’’ S e 52º05’49,24’’ Wgr; daí segue-se pela margem
esquerda do citado igarapé, à montante, na distância de 28.072,36m, até sua cabeceira, no Marco
“M-13/SAT” de coordenadas geográficas 00º16’05,51’’ S e 51º55’10,25’’ Wgr, daí segue-se por
uma linha reta no azimute e distância de 173º39’03’’ – 14.482,85 m , até o marco “M-14/SAT”
de coordenadas geográficas 00º23’54,30’’ S e 51º54’18,60’’ Wgr;  situado na cabeceira de um
igarapé formador do Igarapé Lago do Ajuruxi; daí, segue-se pela margem direita do citado
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igarapé, ajusante, na distância de  56.320,20 m , até o citado igarapé, até o encontro com o Rio
Amazonas (Canal do Norte), no Marco “M-15/SAT” de coordenadas geográficas 00º32’09,43’’ S
e 51º32’31,11’’ Wgr. LESTE: do marco antes descrito segue-se pela margem esquerda do citado
rio, a montante, na distancia de 73.306,34m, até o encontro com o Igarapé Matauaú; no Marco
“M-01/SAT” de coordenadas geográficas 01º04’58,94’’S e 51º45’57,37’’ Wgr; daí segue-se pela
margem do citado igarapé, a montante, na distância de 7.423,47m, até o Marco “M-02/SAT” de
coordenadas geográficas 01º02’42,75’’ S e 51º48’43,77’’ Wgr. SUL: do marco antes descrito,
segue-se por uma reta no azimute e distância de 272°47’31’’ – 9.806,73m, até o Marco “M-02-
A” de coordenadas geográficas 01º02’26,46’’ S e 51º54’00,65’’ Wgr: situado junto ao Igarapé
Mata Fome; daí, segue por uma linha reta no azimute  e distância 201º 17’30’’ – 8.958,68 m  até
o marco “M-03/SAT” de coordenadas geográficas 01º04’01,23’’ S e 51º 58’36,82’’ Wgr; daí
segue-se por linha reta no azimute e distancia de  269º07’12’’ – 11.824,80m , até o marco “ M-
04/SAT” de coordenadas geográfica 01º04’07,01’’ S e 52º04’59,34’’ Wgr; daí segue-se por uma
linha reta no azimute e distância de 345º28’00’’ – 10.329,25 até o marco M-05/SAT” de
coordenadas geográficas de 00º58’41,38’’ S e 52º06’23,09’’ Wgr, situado na margem direita do
Igarapé do Comércio, daí segue-se pela margem direita do citado igarapé, ajusante, na distância
de 9.231,76 m, até o encontro do Rio Muriacá, no Ponto digitalizado “ M-06” de  coordenadas
geográficas 00º55’25,63’’ S e 52º04’03,10’’ Wgr. OESTE: Do Ponto antes descrito, segue-se
pela margem esquerda do citado rio, à montante, na distancia de 31.766,74m, até o ponto com o
Igarapé Rio Branco, no Ponto Digitalizado “M-07”  de coordenadas geográfica 00º47’34,13’’ S e
52º15’48,20’’ Wgr; daí segue –se pela margem esquerda do citado igarapé, a montante, na
distancia de 18.353,04m, até sua cabeceira junto à “Bacias Branca”, no Marco   “M-08/SAT” de
coordenadas geográficas 00º41’48,11’’ S e 52º21’46,48’’ Wgr, daí segue-se por uma linha reta
no azimute e distancia de 357º53’43’’ -  8.573,77m, até o Marco “ M-09?SAT” de coordenadas
geográfica 00º37’09,13’’ S w 52º21’56,58’’ Wgr; situado na estrada BR 156, junto a ponte de
madeira sobre o Igarapé do Meio; daí, segue-se por uma linha reta no azimute e distancia
344º54’43’ – 21.504,53m , até o Marco “M-10/SAT” , inicio da presente descrição perimétrica.
Art. 2º - A Reserva Extrativista do Rio Cajari tem por objeto garantir a exploração auto
sustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis tradicionalmente utilizados pelas
populações extrativistas dos Municípios de Laranjal do Jarí, Vitória do Jarí e Mazagão.
Art. 3º - Caberá ao IBAMA a permanente gestão, no sentido de assegurar a eficaz utilização da
Reserva.
Art. 4º  - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da Republica.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
GUSTAVO KRAUSE
Publicado no Diário Oficial da União nº 189 - Quarta-feira, 1 out de 1997.
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