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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo explicar a relação entre produtividade e escolaridade no 

âmbito da cultura cabocla no Projeto de assentamento Agroextrativista Botos (PAE/BOTOS) 

no sul do Amazonas. Seus objetivos específicos foram: demonstrar a dinâmica ocorrente que 

foi determinante para formação cultural cabocla na Amazônia e no PAE/Botos; investigar a 

escolaridade dos moradores do PAE/Botos; e demostrar a relação de ambas com a sua 

organização produtiva. Para tanto, feita inicialmente a pesquisa bibliográfica e documental 

para a elaboração de um referencial técnico, teórico e metodológico que contribuísse 

principalmente para a apreensão da dinâmica de formação da cultura cabocla seguida da 

pesquisa de campo realizada entre novembro de (2011) e fevereiro de (2014), totalizando seis 

visitas ao assentamento com duração de até cinco dias cada uma. Dados de produção, 

escolaridade, composição e origem familiar foram coletados durante esse período, sendo 

analisados à luz do materialismo histórico dialético, método entendido como um instrumento 

de compreensão da realidade enquanto práxis e de interpretação que possibilita uma 

intervenção transformadora. Buscamos interpretar a realidade objetiva e subjetiva em termos 

das categorias totalidade, trabalho e contradição, estudando as relações sociais e econômicas 

que determinam a educação e a produção das ações concretas dos sujeitos históricos que dela 

fazem parte. Os resultados demostram que a) o PAE-Botos se constitui como um núcleo 

tradicional caboclo, produto da acumulação cultural absorvida e amalgamada pela cultura dos 

nordestinos que, em épocas diversas, mas especialmente no ciclo da borracha, migraram para 

a Amazônia e construíram um modo de vida; b) o sistema produtivo é proveniente da 

agricultura familiar, utilizando-se de pouca tecnologia e organização sistemática de trabalho 

na qual as principais atividades são: culturas agrícolas temporárias, criação de pequenos 

animais, extrativismo e pesca; c) seus moradores possuem baixa ou nenhuma escolaridade, 

fator que dificulta o acesso à tecnologia e vários outros meios para melhorar a organização 

produtiva e elevar qualidade e quantidade do que é produzido pelas famílias. Esses fatores se 

agravam devido à: dificuldade no escoamento da produção, conflitos existentes entre os 

assentados e os donos de terras privadas próximas, ausência de apoio e fiscalização do 

INCRA e precariedade da infraestrutura do assentamento. Conclui-se que no PAE/Botos o 

pouco ou nenhum acesso a conhecimentos científicos, consequência da baixa escolaridade, 

não lhes permite aprimorar o modo de produção, acessar tecnologias, aplicar novas técnicas 

de plantio e usufruir dos diversos benefícios estatais e incentivos financeiros a que tem 

direito. O modo de produção do PAE/Botos é característica forte da cultura cabocla: os 

moradores do assentamento plantam, colhem, coletam, beneficiam os produtos, consomem e 

vendem da mesma forma que aprenderam com seus pais e avós, prática produtiva que, de 

acordo com os assentados, não tem sido satisfatória. Assim, este estudo proporciona 

elementos que contribuem para a compreensão da relação existente entre o baixo nível de 

escolaridade dos assentados, a sua origem cultural e a dificuldade que possuem de organizar 

um sistema produtivo que ultrapasse o grau de subsistência. O trabalho oferece resultados que 

podem contribuir para a compreensão da composição e organização de núcleos caboclos. 

 

Palavras-chave: Agricultura familiar. Formação cultural cabocla. Escolaridade. Organização 

produtiva. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to explain the relationship between productivity and education within the 

culture cabocla settlement project Agroextrativista Botos (PAE/BOTOS) in southern 

Amazonas. Our specific objectives were to demonstrate the dynamics occurring that was 

conclusive for cabocla cultural education in the Amazon and PAE / Botos; the education of 

the residents of the settlement project Agroextrativista Botos in southern Amazonas and both 

relationship with the productive organization of the community. For this it was initially 

bibliographical and documentary research to prepare a technical reference, theoretical and 

metodológico that contributed mainly to the apprehension of the dynamics of formation of 

cabocla culture followed by field research conducted between November (2011) and February 

(2014) total (06) visits to the settlement lasting up to five days each. Da-of production, 

education, family composition and origin were collected during this period. Data were 

analyzed in the light of Dialectical Materialism History, como understood a sympathetic 

instrument of reality as praxis and interpretation that possibility a transformative intervention. 

We seek to interpret the subjective and objective reality in terms of all categories, 

contradiction and history, studying the social and economic relations that determine the 

education and the production of concrete actions of christmas story-rich individuals who are 

part of it. The results demonstrate that a) PAE-Botos is constituted as a traditional caboclo 

core, the absorbed cultural accumulation product and amalgamated the culture of the 

Northeast that, at various times, but especially in the rubber boom, migraram to Amazon built 

a lifestyle; b) the production system in nesting to is primary using low technology and 

systematic organizational work. The principal activities-from family farms are: temporary 

agricultural crops, creates tion of small animals, extraction and fishing; c) Its residents have 

little or no schooling, a factor that hinders access to technology and various other means to 

improve the productive organization and raise quality and quantity of what is produced by the 

sitting-families. The low rate of production hinders the flow of production and lack of work 

organization does not allow them to exceed the threshold of subsistence. These factors are 

aggravated due to: conflicts between the settlers and owners of private land proximal, lack of 

support and supervision of INCRA and precarious infrastructure assentamento. We conclude 

that PAE / Botos lack of systematic organization of work and low productivity are closely 

linked to their cultural background, residents of free statement plant, harvest, collect, receive 

the products, consume and sell in the same way They learned from their parents and 

grandparents, productive practice that has not been satisfactory. The low level of education of 

the settlers not allow them to improve the mode of production, apply new planting techniques, 

enjoy the many benefits you are entitled, access technology. Thus, this study provides 

elements that contribute to the understanding of the relationship between low educational 

level of the settlers, their cultural background and the difficulty we have to organize a 

productive system that exceeds the level of subsistance. The work provides results that can 

contribute to the understanding of the composition and organization of caboclos cores. 

 

Keywords: Family agriculture. Cabocla cultural training. Education. Productive organization 
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1 CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Os caminhos que levaram à realização deste estudo se iniciaram ainda na graduação, 

com pesquisas realizadas por meio do Projeto de Iniciação Científica (PIBIC), financiado pela 

Fundação de Amparo e Pesquisa do Amazonas (FAPEAM), no período de 2011 a 2013, em 

que foram identificadas as condições das estruturas física e educacional da escola Helena 

Sofia, do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE/ Botos), zona rural do município de 

Humaitá-AM. Os resultados desse estudo evidenciam que a escola do assentamento não 

possui condições necessárias para o funcionamento e que essas se relacionavam 

principalmente à ausência de água potável, banheiros, energia elétrica e professores com 

formação consoante com o exigido no artigo 62 da Lei de Diretrizes de Bases da Educação 

Nacional LDB-9394/96. 

As constatações iniciais acerca das condições da escola do PAES/Botos culminaram na 

ampliação do estudo inicial, que tentou compreender se esse caso acontecia de maneira 

análoga às outras escolas existentes na área rural do município ou se se configurava como um 

caso isolado. No trabalho de conclusão do curso de Pedagogia (2013), foi realizado o 

diagnóstico da estrutura física e educacional de todas as escolas rurais existentes em Humaitá. 

Foram investigadas 82 escolas, por meio de análise documental e entrevista com os 

responsáveis pelas escolas presentes na zona rural desse município. Os resultados desse 

estudo apresentaram um número elevado de escolas sem o padrão mínimo de qualidade 

exigido pelo Padrão Mínimo de Funcionamento da Escola – PMFE e das regras adotadas pelo 

sistema de Levantamento da Situação Escolar – LSE (2010) para o funcionamento e o 

atendimento aos alunos, que compreendem desde a presença de professores sem formação à 

ausência de água potável, energia elétrica, banheiros e prédios escolares. Na ocasião, ficou 

claro o descaso do estado com as escolas situadas no campo. 

Na escola do PAE/Botos, observou-se por diversas vezes a cobrança de moradores 

junto à Secretaria Municipal da Educação (SEMED) por melhorias para que a escola 

funcionasse adequadamente, possibilitando que os estudantes a frequentassem. A escola, 

fundada em 2007, foi desativada em 2011 devido à ausência de professores, voltando a 

funcionar novamente em julho de 2012, com um novo prédio físico, mas ainda sem 

iluminação, água potável, ventilação, banheiros e com um professor sem formação acadêmica 

adequada. 

Concomitante ao PIBIC/2011-2013, também estava presente no PAE/Botos desde 

2011 o Núcleo de Pesquisa em Socioeconomia, Agroecologia e Ambiente (NUPEAS). Um 
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núcleo de pesquisa multidisciplinar que concentra pesquisas relacionadas à organização 

produtiva, ao meio ambiente, à saúde e à educação em cinco Assentamentos no Sul do 

Amazonas, nos municípios de Manicoré (comunidade Sempre Viva e Verdum); Canutama 

(região sul, Projeto de Assentamento São Francisco); Apuí (na vicinal três estados, Projeto de 

assentamento Juma); Lábrea (Projeto de Assentamento Passiá); e Humaitá (Projeto de 

Assentamento Agroextrativista Botos). 

A experiência com o núcleo e com os professores e colegas de outras áreas do 

conhecimento humano, em especial da área de agronomia que também realizam pesquisas 

relacionadas à organização produtiva dos assentamentos, ajudaram-me na elaboração de 

questionamentos acerca de possíveis ligações entre os problemas educacionais, considerando 

o nível de escolaridade dos moradores do assentamento e todos os outros problemas que a 

comunidade ainda enfrenta, que se agravam anualmente e ligam-se, principalmente, à 

infraestrutura do assentamento, à organização produtiva e aos conflitos internos entre os 

assentados e externos com grandes proprietários de terra, gerados principalmente pelo uso dos 

recursos naturais. 

Diante do exposto, o problema deste estudo concentra-se na tentativa de explicar se a 

baixa produtividade no assentamento possui relação entre o nível baixo de escolaridade das 

pessoas em função de sua formação cultural, que, a julgar pelas observações realizadas, 

apresenta características eminentemente cabocla. Tal relação pode contribuir para a 

compreensão e entendimento dos motivos pelos quais os trabalhos de extensão e formação, 

realizados pelo núcleo de pesquisa nos últimos três anos não obtiveram, apesar dos vários 

esforços e tentativas, os resultados esperados. 

Compartilho do pensamento de Santos (1994, p. 8) que o estudo da cultura contribui 

no combate a preconceitos, oferecendo uma plataforma firme para o respeito e a dignidade 

nas relações humanas, ratificando que a riqueza da diversidade cultural nos convida a refletir 

sobre a natureza do todo social, sobre as realidades sociais. 

A conceituação de cultura trazida em nossa discussão basear-se-á no entendimento de 

Santos (1994), Chauí (2008), Cardoso (1997) empregada pelos alemães no século XIX, de 

que cada realidade cultural tem sua lógica interna, a qual é dever o conhecimento, para que 

façam sentido suas práticas, costumes, concepções e transformações pelas quais elas passam. 

Nessa concepção, as variações de família, os modos de comer, vestir, habitar etc. fazem 

sentido para agrupamentos humanos que as vivem, são resultados de uma história e 

relacionam-se intimamente com as condições materiais de existência. Assim, busca-se com o 

presente trabalho, o esclarecimento da relação existente entre a formação cultural de um povo, 
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a sua escolaridade e o modo como se organizam para produzir suas condições materiais de 

existência, ou de outro modo, sua produção. 

Neste estudo, parte-se do pressuposto, baseando-nos em Pistrak (2000), de que a vida 

escolar deve ser centrada na atividade produtiva, na vida e na realidade atual dos sujeitos. 

Compreendemos, assim, que educação é mais que ensino. 

 

Para transformar a escola, e para colocá-la a serviço da transformação social, não 

basta alterar os conteúdos nela ensinados. É preciso mudar o jeito da escola, suas 

práticas e sua estrutura de organização e funcionamento, tornando-a coerente com os 

novos objetivos de formação de cidadãos, capazes de participar ativamente do 

processo de construção da nova sociedade (PISTRAK, 2000, p.8). 

 

Ao longo da história, a instrução escolarizada, de acordo com Saviani (2006a), 

manteve-se distanciada da produção. Essa separação também é uma forma de relação, causada 

pela divisão do trabalho, consequência da organização social capitalista em que estamos 

inseridos. Na sociedade de classe, a relação entre trabalho e educação é expressa na relação de 

separação entre a escola e a produção. 

 

1.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada no Projeto de Assentamento agroextrativista Botos 

(PAE/Botos), no município de Humaitá-AM, localizado a 60 km de distância da sede urbana. 

Por meio de via fluvial, da zona urbana a zona rural, gasta-se aproximadamente uma hora e 

meia utilizando-se as típicas voadeiras ou lanchas. Já de barco (recreio), a viagem dura cerca 

de quatro horas. 

O PAE/Botos foi criado em 2004 e possui três comunidades em seu perímetro: as 

comunidades de Botos, Escapole e Pirapitinga, nelas residindo aproximadamente 58 famílias. 

Em relação aos meios para a obtenção dos resultados, realizamos a pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo. 

Durante a pesquisa bibliográfica, foi elaborado o referencial técnico, teórico e 

metodológico utilizando como base livros, artigos, teses e dissertações de mestrado para a 

construção da fundamentação teórica e também, realizado durante todo o processo de 

produção textual da dissertação. 

Para a pesquisa documental, foram utilizadas a legislação disponível no site do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no que se refere à criação e 

implantação de assentamentos no Brasil, além de documentos oficiais coletados na unidade do 
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INCRA do município de Humaitá/AM e na sede da Associação de Desenvolvimento dos 

Trabalhadores Rurais do PAE-Botos, tais como relatórios de viagem e de reuniões, atas de 

reuniões, ofícios, cartas, relatórios técnicos, recibos, extratos da conta bancária da associação, 

notas fiscais e documentos legais registrados em cartório tais como as certidões de registro da 

associação. 

A pesquisa de campo foi realizada nos últimos cinco anos. Nesse período, foram feitas 

um total de seis visitas ao assentamento, cada uma com duração de até cinco dias. As 

intencionalidades das viagens foram alternadas entre: 

a) contato com a comunidade para a apresentação dos projetos que seriam 

desenvolvidos no assentamento; 

b) coleta de dados por meio de entrevistas que foram realizadas com 29 famílias das 

três comunidades que compõem o perímetro do assentamento. As entrevistas foram 

distribuídas dentro do espaço do assentamento conforme disposto no mapa a seguir: 

 

Figura 1 – Mapa com a localização das entrevistas com os assentados 

Fonte: DUARTE, 2015 
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c) coleta de narrativas com 08 (oito) famílias na comunidade de Escapole para a 

compreensão da problemática relacionada especificamente a escola do 

assentamento; 

d) as observações que ocorreram durante todo o período de atuação do NUPEAS no 

assentamento nas viagens em que estive presente; 

e) atividades de extensão que estavam ligadas principalmente ao fortalecimento da 

associação de moradores.  

 

Quadro 1 – Número de viagens realizadas pela pesquisadora ao PAE/BOTOS 

 

Novembro de 

2011 

 Visita a campo para apresentação dos projetos do 

NUPEAS; 

 visita de observação na Escola Helena Sofia (na 

ocasião desativada, em estado de abandono). 

 

 

Março de 2012 

 Coleta de narrativas com os pais dos alunos que 

estudaram na Escola do assentamento entre (2008 e 

2010); 

 aplicação de questionários com 29 famílias assentadas 

nas comunidades de Botos, Escapole e Pirapitinga pelo 

NUPEAS; 

 observação da dinâmica do assentamento; 

 acompanhamento do desmanche da antiga escola para 

a construção da nova sede. 

Agosto de 2012  Visita a campo para observação do espaço físico da 

escola recém-construída. 

 

 

Abril de 2013 

 Atividade de extensão (oficinas e minicursos) 

promovidos pelo NUPEAS;  

 aplicação de questionário com o Professor da Escola; 

 observação do espaço interno da escola e 

acompanhamento das aulas. 

Janeiro de 2014  Visita a campo junto ao IDAM para observar e coletar 

informações sobre as mudanças ocorridas no último 

ano. 

Fevereiro de 

2014 

 Visita a campo junto ao IDAM para identificar os 

impactos causados pela enchente 2013/2014 

principalmente na agricultura. 

Fonte: MAGALHÃES, 2015. 

 

Todos os dados utilizados para produção desse trabalho estão disponíveis no banco de 

dados do NUPEAS, no Instituto de Educação Agricultura e Ambiente –IEAA Campus da 

Universidade Federal do Amazonas –UFAM, localizado no Município de Humaitá-AM.  
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1.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A escolha da metodologia e do método que fundamenta esta pesquisa assegura-se na 

compreensão de que, para apreender a realidade sociocultural, econômica e educativa de um 

grupo social particular como a que este estudo se propõe fazer, é preciso compreender que “as 

partes são intimamente ligadas ao todo”. Para isso, faz-se necessário o uso de um instrumento 

de análise que descrevam o particular, explicitando dialeticamente suas relações com o 

contexto econômico, político, social e cultural dominante, que orientam as relações na 

sociedade atual (NOSELLA, 2013, p. 53). 

O todo ou “totalidade”, nesse caso,  

 
[...] nada tem a ver com as imprecisas noções de “todo” de “contexto social”, 

sistematicamente presentes nas falas dos educadores. Totalidade, no caso, 

corresponde à forma de sociedade dominante em nosso tempo: a sociedade 

capitalista. Apreender a totalidade implica, necessariamente, captar as leis que a 

regem e o movimento que lhe é imanente (ALVES, 2001 apud KLEIN, 1996, p.10). 

 

Na tentativa de explicitar a relação dialética entre o particular e o geral, optou-se pela 

escolha do método histórico crítico, uma abordagem que, de acordo com Saviani, centra-se 

mais “no aspecto polêmico do que no aspecto gnosiológico [...] Não se tratando de uma 

exposição exaustiva e sistemática, mas de um instrumento que indique caminhos para a crítica 

do existente e para a descoberta da verdade histórica” (2008. p. 5). 

De acordo com o autor, o homem é considerado um ser histórico porque “não nasce 

homem, se produz homem à medida que produz a sua vida material” (2006, p. 154). O 

homem precisa produzir continuamente sua própria existência, transformando a natureza, 

adaptando-a a si (SAVIANI, 2008). 

 

[...] o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das necessidades 

humanas é o que conhecemos com o nome de trabalho. Podemos, pois, dizer que a 

essência do homem é o trabalho. A essência humana não é, então, dada ao homem; 

não é uma dádiva divina ou natural; não é algo que precede a existência do homem. 

Ao contrário, a essência humana é produzida pelos próprios homens. O que o 

homem é, é-o pelo trabalho. A essência do homem é um feito humano. É um 

trabalho que se desenvolve, se aprofunda e se complexifica ao longo do tempo: é um 

processo histórico (SAVIANI, 2006a, p. 154). 

 

O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e 

espiritual em geral. A história é a interpretação da ação transformadora do homem no tempo 

sobre a natureza; à medida que o homem modifica a natureza, modifica também a sua maneira 

de pensar, agir e sentir, de modo que nunca permanece o mesmo ao fim de uma atividade, 
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qualquer que ela seja. Por isso, Marx (1983, p. 24) nos diz que: “não é a consciência dos 

homens que determina o seu ser; é o seu ser que, inversamente, determina a sua consciência”. 

Como teoria, a história é uma elaboração intelectual e deve ser compreendida a partir 

da análise das condições com as quais os homens se relacionam para produzir a sua 

existência, ou seja, dividir socialmente o trabalho. Nessa concepção, “[...] é a dinâmica da 

sociedade que empresta significado à história” (BORGES, 1993, 53). Portanto, a partir de 

uma compreensão histórica do modo como os homens se organizam para produzir as suas 

condições materiais de existência é que será possível apreender o domínio das leis que 

presidem a dinâmica do todo social ou “totalidade”. 

A partir dessa compreensão, é possível, como decorrência, a apreensão da lógica 

interna da realidade cultural, que nesse caso expressar-se-á quando forem explicados os meios 

pelos quais o grupo estudado (PAE/Botos) organiza a vida social, como se apropria dos 

recursos naturais e como os transforma. É exatamente isso que dá sentido às práticas, 

costumes, concepções e transformações pelas quais passam (BORGES, 1993). A cultura se 

produz concomitante ao processo de produção da vida material, e, por esse motivo, cada 

cultura é resultado de uma história particular. Fontana (2004, p. 12) nos ajuda a compreender 

que “[...] cada instituição e cada grupo social possuem uma identidade própria que é 

acompanhada de um passado inscrito nas representações coletivas de uma tradição que os 

explica e justifica”. 

A chamada história oficial silencia o pobre, o negro, a mulher e os excluídos da escola, 

cujas histórias são interpretadas apenas segundo os interesses dos grupos economicamente 

dominantes. “A história de um grupo é sua memória coletiva, e a seu respeito, cumpre a 

mesma função que a memória pessoal em relação a um indivíduo: dar-lhe um sentido de 

identidade que o faz ser ele mesmo e não outro” (FONTANA, 2004, p. 11). 

A apreensão da totalidade nos ajudará também a compreender a educação como parte 

da totalidade e a captar as funções que concretamente a escola exerce no seu interior.  

 
Compreender a educação nesta perspectiva, supõe, antes de mais nada, o domínio 

teórico que permite apreender a totalidade em pensamento. Educação, como parte da 

totalidade social, não produz a totalidade, por mais que boas intenções dos 

educadores procurem fazê-lo através do mergulho nas questões especializadas da 

área. Aliás, a especialização já é uma limitação ideológica, pois não permite 

apreender a educação como questão social, como uma questão que diz respeito a 

totalidade. Tratá-la como questão educacional, técnica e especializada, equivale à 

criação de um impedimento que inviabiliza a captação de seus determinantes 

(ALVES, 2001 apud KLEIN 1996, 10). 
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Não é possível compreender a educação deslocada das relações históricas. Por meio da 

ciência da história, é possível identificar elementos para compreensão de como as questões 

educacionais estão engendradas no seio das relações econômicas, sociais e políticas das quais 

faz parte indissolúvel. É impossível compreender a educação sem compreender a economia, a 

política ou a sociedade. 

O método dialético supõe a investigação da conexão íntima entre a forma pela qual a 

sociedade produz sua existência material, nesse caso a capitalista e a escola que ela cria. 

Considera-se que a relação constitutiva entre elas “a criação e o desenvolvimento de uma 

determinada instituição escolar estão condicionados por uma determinada sociedade, a qual 

por sua vez, é influenciada pelos rumos que a escola venha a tomar” (NOSELLA, 2013, p. 

59). 

Bobbio et al. (1990) esclarecem que, na produção da escola, a sociedade opera de 

forma conflituosa, pois as classes sociais opostas lutam em favor de escolas que atendam a 

seus próprios interesses. Nesse processo de produção, há, portanto, a presença de interesses 

contraditórios; a totalidade sem contradição é vazia. A buscar pela captação, a ligação e a 

unidade resultante da relação dos contrários, um incluindo-se/excluindo-se no/do outro, 

destruindo ou superando-se. 

A dialética, em sentido bastante genérico, indica oposição e conflito originados pela 

contradição (NOSELLA apud HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 130). Portanto, a partir do 

domínio das leis que presidem a dinâmica do todo social, essas são passiveis de captação, 

como decorrência, das funções que concretamente a escola exerce no seu interior, uma das 

intenções básicas da investigação. “O método dialético possibilita ir ao fato empírico 

(fenômeno) para o conceito e num movimento lógico, o desvelamento das contradições 

essenciais do fenômeno, se fixa na essência, no mundo real, no conceito, na teoria e na 

ciência” (SOUZA apud KOSIK, 1976, p.5). 

Para maior expressão da realidade objetiva e subjetiva, os dados coletados nesse 

estudo foram interpretados utilizando as categorias de análise “totalidade”, “contradição” e 

“trabalho”, anteriormente citadas e explicadas, cada uma em sua relevância dentro do método. 

Assim, este trabalho subdivide-se em três capítulos. No primeiro, apresenta-se um 

breve histórico dos elementos considerados fundamentais para a formação da cultura cabocla 

na região amazônica, decorrentes do processo de ocupação humana e econômica, que 

modificaram completamente a dinâmica do espaço geográfico e transformaram enfaticamente 

os aspectos culturais e sociais: o primeiro é decorrente do processo de colonização realizado 

por portugueses e espanhóis, a partir da fundação do Forte presépio (1616) até o início do 
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século XIX, com a constituição do Grão-Pará e Maranhão (1808-1823). O segundo é a 

expansão causada pela procura da borracha no século XIX, que se estende até 1920. O 

terceiro elemento, e mais recente, é a ação das políticas desenvolvimentistas para Amazônia, 

ocorridas no século XX, e que causaram a urbanização da cultura cabocla que vai 

aproximadamente de 1920 a 1970. Em seguida, é apresentado o processo de Formação 

Cultural de Humaitá decorrente do processo de ocupação econômica na Amazônia. 

O segundo capítulo trata dos processos de construção da escola pública, enfatizando a 

educação ministrada nas zonas rurais e as dificuldades históricas dos processos educacionais 

dualistas. 

No terceiro capítulo, são apresentados, debatidos e analisados os dados coletados no 

assentamento mediante documentos, apresentando o processo contraditório de criação do 

assentamento, os problemas enfrentados em relação aos conflitos pelo uso dos recursos 

naturais e a infraestrutura precária, que se expressam principalmente no não acesso à 

educação, à saúde e à organização produtiva de qualidades, decorrentes de um subsistema de 

cultivo, criação e extrativismo que ainda caracteriza-se como primário. 

Na conclusão, elaborou-se uma síntese dos resultados, tendo como expectativa de que 

sejam consideradas para que a pesquisa continue sendo realizada, de maneira mais 

aperfeiçoada. 
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2 ANÁLISE DA FORMAÇÃO CULTURAL NA AMAZÔNIA DECORRENTES DO 

PROCESSO DE OCUPAÇÃO ECONÔMICA NA REGIÃO 

 

2.1 CICLO ECONÔMICO COLONIAL 

 

As mudanças da cultura e da sociedade amazônica nos séculos XVII e XVIII foram 

marcadas principalmente pela procura da mão de obra indígena devido à falta do colono e de 

escravo negro para explorar as riquezas encontradas. No século XVII, apesar de os estudos 

arqueológicos na Amazônia não permitirem muitas inferências sobre os padrões de ocupação 

da época, pode-se aferir sobre os tamanhos das aldeias e as formas de organização social e 

política, baseando-se na quantidade de sítios encontrados, na qualidade das cerâmicas, nas 

informações dadas pelos primeiros cronistas que estiveram na região e em obras de autores 

como Ribeiro (2006), Benchimol (1999) e Oliveira (1988). 

De acordo com Ribeiro (2006), quando portugueses e espanhóis chegaram para 

colonizar a região amazônica ficaram impressionados com a civilização que já habitava aqui. 

Os índios ainda viviam uma economia de subsistência e de comércio intertribal, relacionada 

pincipalmente ao cultivo de mandioca e milho que se espalhavam por toda a bacia amazônica. 

Se comparados a civilizações que habitaram a América Central, como os maias ou os astecas, 

os índios na Amazônia viviam de forma simples espalhados pelas margens dos rios, ocupando 

diversos espaços e adaptando-se às áreas de várzea, enchentes, terra firme, interiores da 

floresta ou campos. Com base na qualidade das cerâmicas encontradas em escavações 

arqueológicas, principalmente as que constituem a fase Marajoara1 e a Subtradição Guarita2, é 

possível identificar que alguns grupos indígenas chegaram a níveis com grau de complexidade 

a de alguns grupos existentes na América Central (OLIVEIRA, 1988). 

Carvajal, na viagem de Orellana (1541-1542), descreve sobre o tamanho das aldeias 

avistadas por ele: “muitas de grandíssimas povoações”, algumas com “léguas de 

comprimento” e outras de “medíocre tamanho” e “tamanho médio”. Segundo ele, essas 

povoações possuíam as mais diversas formas; algumas assemelhavam-se a fortalezas, outras a 

cidades, e algumas possuíam “apenas uma rua”. Os alimentos eram abundantes: tartaruga, 

peixes diversos, peixe-boi, aves, macacos, frutas variadas, mandioca, milho, inhame 

(OLIVEIRA, 1988). 

                                                
1 Área de campos da fase centro encontradas na ilha no Marajó em Belém. 
2 Complexo cerâmico da maior distribuição geográfica da bacia Amazônica, entre a foz do rio Tefé, médio e 

baixo cursos dos Rios Negro e Madeira. 
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Na viagem de Pedro de Ursua e Lopes de Aguirre (1560-1561), há relatos sobre os 

costumes dos indígenas, o uso de armas, de casas de sacrifício, de preservação do peixe e 

carne de caça pela defumação e de artesanato bastante desenvolvido, além da organização 

política das aldeias, tendo cada uma delas um chefe principal: o uso de instrumento e pintura 

corporal e o emprego de ervas venenosas. Os costumes se modificavam de acordo com a 

população, que em alguns grupos indígenas chegava a ser de cerca de 60.000 habitantes, 

como no caso dos Omágua (OLIVEIRA, 1988). 

De acordo com Ribeiro (2006) e Oliveira (1988), para manter a posse do seu território 

os portugueses, na expedição realizada por Pedro Teixeira (1637), expulsaram ingleses, 

franceses e holandeses, deserdados pelo Tratado de Tordesilhas, construíram fortificações e 

trouxeram mais de 2000 pessoas para ocupar e povoar o território. Iniciaram, em seguida, o 

processo de implantação de atividades econômicas, como o plantio da cana-de-açúcar e a 

coleta das drogas do sertão3, seguida de experiência agrícola e da implantação da pecuária, 

fazendo com que os indígenas enfrentassem uma economia de produção diferente do que 

estavam habituados. Os autores esclarecem que, para que isso se tornasse possível, muitos 

índios foram escravizados porque os portugueses necessitavam de mão de obra para os 

serviços públicos e domésticos, construção de igrejas e casas, assim como para servirem de 

soldados e remeiros nas tropas de conquista. 

Não foram poucos os índios que resistiram à escravidão. Muitos fugiram, isolando-se 

no meio da mata fechada, em locais praticamente inacessíveis, alterando o padrão de 

ocupação ao qual estavam habituados e tendo de reconstruir as aldeias. Os que não 

conseguiram resistir, seja pela persuasão ou pela força bruta, foram trazidos para os 

aldeamentos missionários de responsabilidade de Christobal de Acunã, que, por sua vez, 

possuíam a finalidade de fazer do índio um cristão, contribuindo para a perda de suas formas 

próprias de pensar, sentir e agir. Muitos foram postos em contato com grupos que viviam de 

formas diferentes, passando por um processo civilizatório, perdendo, assim, seus legítimos 

valores culturais. A Igreja foi assim utilizada para facilitar o processo de colonização 

(RIBEIRO, 2006). 

Os missionários ajudaram a introduzir na região algumas técnicas artesanais, como a 

tecelagem e a edificação com pedra e cal, novas espécies de cultivo como o arroz, a cana-de-

açúcar e o anil, introduziram a criação de animais domésticos, como porco e galinha, e em 

certas regiões iniciaram a criação de gado. Apesar dessas introduções, essas novas técnicas 

                                                
3 Cacau, salsaparrilha, urucu, cravo, canela, anil, sementes, raízes aromáticas, puxuri e baunilha. 
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foram pouco relevantes na modificação dos hábitos naquele período porque os tecidos de 

qualidade eram usados apenas pelos colonos, assim como as casas de pedras e cal e a comida 

europeia, que eram sempre destinadas às classes dominantes. A influência mais significativa 

no processo de aculturação ocorrente nesse período é o desenvolvimento de uma religiosidade 

folclórica e pouco ortodoxa resultante de um sincretismo de pajelança indígena com vago 

culto aos santos e às datas do calendário religioso católico, fato que perdura até hoje na região 

amazônica (RIBEIRO, 2006). 

De acordo com Oliveira (1988), as principais mudanças nesse período relacionam-se 

principalmente à reorganização do espaço geográfico, ao surgimento de aldeamentos 

missionários e vilas coloniais, à mudança do padrão de ocupação territorial dos indígenas e 

destribalização, ao início de um processo de deculturação dos padrões indígenas e à 

aculturação de traços e complexos europeus, com consequente perda da identidade étnica e da 

organização tribal. 

Com a escravização de sua gente, a ação catequizadora dos missionários e a perda de 

seus valores culturais, além da contaminação por doenças como a gripe, a varíola e outras que 

foram trazidas pelos europeus, alguns grupos indígenas, como os Tupinambás, acabaram 

sendo dizimados. A queda do padrão demográfico resultou num processo irreversível de 

desintegração sociocultural, alguns rituais não podiam mais ser realizados em algumas aldeias 

devido à escassez de suas gentes, os casamentos em outras não eram mais possíveis devido à 

falta de parceiro e os grupos tribais para se manterem existentes passaram a casar com 

indígenas de outras etnias. 

Os colonos, por seu lado, para sobreviverem, tiveram de se adaptar às tecnologias 

indígenas, sofreram também um processo de aculturação, tiveram de aprender a adentrar as 

florestas, a cultivar alimentos básicos como mandioca e milho, pescar, caçar construir casas, 

tratar enfermos, enfim, aprender a viver no ambiente amazônico. Esse foi o primeiro impacto 

da ocupação humana na Amazônia. Nenhum colonizador teria sobrevivido na mata amazônica 

sem esses índios que eram seus olhos, mãos e pés, sendo, segundo Ribeiro (2006), o nervo e o 

músculo da sociedade parasitária que se iniciara com esse primeiro século.  

Na ação de Francisco Xavier de Mendonça Furtado no século XVIII (1751), foi posta 

em prática na Amazônia a política pombalina, em que aldeias missionárias, após a expulsão 

dos jesuítas, deram origem às cidades e vilas da Amazônia; a pressão para o 

aportuguesamento e integração do índio à sociedade colonial tornou-se maior. Fatos como a 

demarcação dos limites, a abertura e um caminho no Mato Grosso para navegação nos Rios 
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Amazonas, Madeira e Guaporé, a criação da capitania de São José do Rio Negro e a criação 

do diretório dos índios em substituição à atuação dos missionários são de grande importância. 

Para garantir seus territórios no Brasil, a nação portuguesa enviou a expedição de 

Francisco Xavier de Mendonça e Furtado para implantar a política pombalina, que tinha por 

objetivo principal acabar com a força dos missionários4, manter as fronteiras até então 

conquistadas, consolidando o poderio português na área e procurando ligar o extremo norte ao 

resto do país. A expedição chegou ao Brasil no Grão Pará em julho de 1751, composta por 

mais de 1000 pessoas, entre físicos engenheiros, desenhistas, astrônomo, cirurgião. Essas 

expedições causaram a decadência de algumas povoações. 

As mudanças políticas implantadas em 1755, por Marques de Pombal, de acordo com 

as análises de Oliveira (1988) e Ribeiro (2006), fazem aparecer na região a figura do caboclo. 

Foi imposta inicialmente uma nova organização administrativa do espaço amazônico. As 

principais ações foram: 

a) a criação da capitania de São José do Rio Negro; 

b) a elevação de povoados e aldeias de categoria; 

c) a criação da lei que tirava dos missionários o governo temporal das aldeias. 

No amadurecimento da nova estrutura societária, não havia espaço para os 

missionários. A expulsão desses resultou primeiramente no rompimento das barreiras opostas 

de subjugação do índio e sua integração à nova sociedade como trabalhadores escravos, que 

era impedida em parte pelos missionários. Depois disso, acontece o fortalecimento da camada 

oligárquica da sociedade nascente, e os bens dos missionários foram distribuídos entre 

comerciantes e funcionários. Essa ação substituiu o poder secular religioso pelo civil. 

Para alterar a dinâmica inicial de ocupação que se preocupava apenas em retirar as 

riquezas existentes sem que para isso houvesse a necessidade de fixar o colono na região, foi 

legalizado o casamento entre portugueses e índias, garantindo prêmios em terras aos colonos 

que assim o fizessem. A intenção era civilizar ainda mais os indígenas e povoar a região, 

iniciando o processo de alteração da composição étnica e o aparecimento do mameluco 

(resultado da união e índios e colonos). 

A alteração relativa à mão de obra indígena com a lei sobre a liberdade dos índios do 

Pará e Maranhão – a qual, na verdade, só existiu no papel – e a criação da companhia geral do 

                                                
4 Os missionários controlavam a administração temporal dos índios, jurisdição que lhes foi atribuída em 1686 e 

por meio da qual eram responsáveis pelo monopólio da posse e distribuição da mão de obra indígena. Isso 

dava-lhes poderes extraordinários que eram constantemente desafiados pelos colonos e força geradora de 

inúmeros conflitos. Os missionários haviam conquistado diversos territórios no alto do Rio Negro, Madeira e 

Solimões, ajudando Portugal no aumento do domínio territorial e na ampliação das fronteiras na Amazônia 

(OLIVEIRA, 1988, p.28). 
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comercio do Grão-Pará suscitou a necessidade da imigração de negros para a região vindos 

principalmente da África, Angola, Cabinda e Cabo Verde. Esses chegavam a Belém e se 

espalhavam pelo resto da Amazônia colonial, estabelecendo-se no Maranhão, nos limites do 

Maranhão e Pará, no Amapá e no Pará. Desse processo surge o cafuzo (resultado da união de 

negros e escravos índios) e o mulato (descendente da união entre negros e brancos). 

O Reino possuía uma política suficientemente aberta para entrar os que pudessem 

colaborar com a sua ação colonialista, e o resultado desse posicionamento é o surgimento de 

uma nova categoria social, a do índio destribalizado e aculturado, cujo processo de formação 

se iniciou no século XVII pela ação dos missionários, pela proibição da língua geral 

“nheengatu” (derivada do tronco da língua tupi) e pela obrigatoriedade do idioma português. 

A política de miscigenação, a transformação de aldeias em vilas e lugares e a criação dos 

diretórios fortaleceram o processo e fizeram com que o índio perdesse autonomia relativa até 

então conservara nas missões. Há nesse período o início de uma classe agrária provinda do 

incremento de atividades agrícolas e pecuárias e da política compulsória de pombal de 

civilizar o indígena. Dessas modificações começam a nascer o caboclo da Amazônia 

(OLIVEIRA, 1988). 

Ao findar a época colonial, Oliveira (1988) afirma que a Amazônia já possuía uma 

classe agrária de origem luso-brasileira a qual vivia com padrões mesclados de duas culturas. 

Ribeiro (2006) ressalta que essa massa cabocla teve dupla função em servir de mão de obra na 

exploração de drogas da mata exportadas para a Europa e de instrumento de captura e de 

dizimação das populações indígenas autônomas, contra as quais desenvolveu-se uma 

agressividade igual ou pior do que a dos europeus sobre os mamelucos paulistas. 

 

2.2 CICLO ECONÔMICO DA BORRACHA 

 

No século XIX, a Amazônia começa a perder sua face indígena diante do grande fluxo 

migratório em decorrência do desenvolvimento da indústria da borracha. Nesse período, o 

índio deixa de ser mão de obra essencial e é desalojado violentamente de seu território, 

crescem as fronteiras do Brasil com a conquista do território do Acre e há um aumento 

demográfico da população (OLIVEIRA, 1988). Bueno (2012) afirma que o ciclo da borracha 

alterou de maneira significativa não apenas a economia, mas também as relações sociais e 

culturais na Amazônia. Em sua análise, as duas mais importantes vertentes do processo ligam-

se à forma brutal de exploração da floresta e à riqueza proporcionada pela borracha que 

alterou significativamente as cidades de Manaus e Belém.  
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De fato, o ciclo da borracha marcou profundamente a modificação da cultura 

Amazônica. Sua história se inicia com os índios que extraiam o líquido leitoso e viscoso da 

árvore e depois de coagulado produziam uma sustância maleável, elástica e impermeável com 

a qual eram moldadas bolas, seringas, botas, garrafas e brinquedos. Assim, a borracha foi 

percebida em princípio pelo francês Charles Marie de La Condamine (1743), que, ao voltar 

para a Europa, tentou produzir roupas à prova d’água, iniciando a exportação de borracha da 

Guiana Francesa para realizar experiências na fabricação de utensílios diversos (BUENO, 

2012). 

Em seguida, estudos realizados por François Fresneau (1762), durante quase 20 anos, 

descobriram a liquefação do produto coagulado em terebentina. Charles Goodyear (1839) 

aperfeiçoou o processo de vulcanização que permitiu seu uso na indústria especialmente em 

rodas dentadas, correias, mangueiras, telhas, suspensórios, sapatos e capas de chuva. No 

entanto, o boom do consumo viria com o surgimento da mania da bicicleta (1890) seguida da 

popularização do automóvel5 (BUENO, 2012). 

Nicolas Junior, cantor e compositor, no álbum Divina Comédia Cabocla I, usa um 

texto de composição de Aldisio Figueiras (2003), chamado “A maldição da Seringueira”, para 

retratar algumas das motivações que fizeram da Amazônia, no final do Século XVIII, e início 

do século XIX, uma grande indústria de extração de látex. Cita ele: 

 
Ser impermeável foi a qualidade que primeiro chamou a atenção do mundo para a 

borracha da Amazônia. Usar sapatos capas de chuva, luvas cirúrgicas, sutiãs e 

espartilhos, cintas e elásticos de múltiplos usos. Era fashion ter pelo menos uma 

parte do corpo impermeável à chuva e bactérias e moldar o corpo a estética do 

momento. Na esteira desse sucesso vieram os pneus e a vertigem da velocidade, o 

ataque de nervos da modernidade provocado pela necessidade de ser e estar em 

vários lugares ao mesmo tempo [...] (A Maldição da Seringueira. In: Divina 

Comédia Cabocla, I, 2005). 

 

De fato, Oliveira (1988) e Ribeiro (2006) afirmam que a fabricação de pneus alterou 

completamente o equilíbrio do mercado da borracha. A crescente valorização da indústria 

automotiva na Europa e na América do Norte transformou-a em matéria-prima industrial de 

enorme procura, decuplicando seu preço. A Amazônia, único exportador do produto, acabou 

entrando num processo econômico que marcou como nunca antes a modificação do espaço 

geográfico e sociocultural da região. 

A crescente procura da borracha e seu comércio causou um incremento demográfico 

na Amazônia, e padrões de vida foram alterados e o isolamento em que viviam suas gentes foi 

                                                
5 Henry Ford construiu seu primeiro automóvel em (1896). Idealizador da revolucionária linha de montagem que 

reinventou o capitalismo, 
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interrompido. Ribeiro (2006) afirma que na ocasião já existiam na Amazônia três classes de 

gente. A primeira é a do índio tribal, que vive isolado nas cabeceiras dos rios tentando 

sobreviver aos invasores; a segunda é a população urbanizada, heterogênea, que falava o 

português e operava a base de sustentação da ordem colonial; e a terceira era formada pelos 

índios genéricos oriundos das missões e da expansão dos catecúmenos e da mistura de índios 

e brancos, brancos e negros e negros e índios (os caboclos). 

Para dar conta da nova dinâmica econômica, são trazidos para a Amazônia, a fim de 

servir de mão de obra, nordestinos que sofriam com seca prolongada, fenômeno que causou a 

morte de mais de 100 mil pessoas no Nordeste. Benchimol (1999) esclarece que foram esses 

imigrantes nordestinos, cerca de 500.000, que, entre 1827 e 1960, vieram fazer a Amazônia, 

representando, assim, uma das maiores migrações internas da história brasileira. Expulsos do 

Nordeste devido às secas do século XIX, os migrantes chegavam à Amazônia para serem 

flagelados, retirantes, brabos, comboieiros, mateiros e seringueiros, na primeira fase. Alguns 

após se instalarem chegaram a assumir postos mais elevados na cadeia econômica do seringal 

como gerentes de depósito, regatões, seringalistas, coronéis de barranco, além de postos de 

chefia na política: prefeitos, deputados e até o governo de alguns estados amazônicos. Em 

alguns casos, esses cargos políticos foram conseguidos pela segunda e terceira geração de 

seus filhos e netos. 

Euclides da Cunha (1967) definiu o seringueiro como o homem que trabalha para se 

escravizar, tão chocantes eram as suas condições de vida e tamanha sua impotência. Em sua 

visão, a exploração dos seringueiros constituía-se a organização de trabalho mais criminosa 

que podia ser imaginada pelo egoísmo mais revoltante. Bueno (2012) descreve que os 

seringueiros chegavam à Amazônia imaginando que fariam fortuna na floresta; eram 

obrigados a comprar os utensílios para a extração do látex e alimentos como pirarucu, charque 

e farinha, pois ainda não sabiam caçar. Ribeiro (2006) fala da compra de enlatados que, além 

de envenená-los, endividava-os, e de armas para se defender dos índios tribais. 

Bueno (2012) cita Warren Dean (1989), autor do livro A luta pela borracha no Brasil: 

Um estudo de História Ecológica, para descrever o trabalho dos seringueiros. Segundo ele, 

 
A Havea Brasiliensis é uma espécie típica do estágio clímax da floresta pluvial 

amazônica. Como quase todas as espécies semelhantes, não se encontrava em 

arvoredos ou em grupos, mas, bastante dispersa na floresta, comumente duas ou três 

arvores por hectare. O seringueiro esperançoso tinha primeiro que localizar as 

árvores, depois abrir picadas – as chamadas estradas – ligando-as entre si. Essa 

tarefa poderia levar seis até sete meses, tempo durante o qual pouca ou nenhuma 

extração poderia ser feita. Normalmente o seringueiro abria duas ou três picadas cm 

60 ou 150 cada, o máximo que uma pessoa seria capaz de ocupar. Os métodos de 

extração foram ligeiramente aperfeiçoados. Em vez de deixar o látex escorrer tronco 
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abaixo, a partir de numerosas pequenas incisões feitas com uma machadinha, 

prendiam-se pequenos copos sob cada incisão (BUENO, 2012, p. 39). 

 

O seringueiro passava duas vezes sob os piquetes abertos, uma pela manhã para fazer 

as incisões e deixar os copos e para colher o látex, e à tarde fazia o fogo para preparar as bolas 

de borracha sólida através do processo de coagulação do látex. A temporada de coleta da 

borracha ligava-se aos seis meses de pluviosidade relativamente baixa, porque na estação das 

chuvas as trilhas se alagavam (BUENO, 2012). 

O seringal se implantou como uma empresa desvinculada da terra; seu elemento é o 

rio, no qual o homem não se fixa como povoador, mas apenas se instala como explorador até 

o esgotamento dos seringais. O que importa na Amazônia é o domínio da via e acesso que 

leva aos seringais e a conscrição da força de trabalho necessária para explorá-la (RIBEIRO, 

2006). O seringueiro era o último elo da cadeia econômica da borracha, aparentemente livre, 

mas a estrutura econômica o colocava em situação de trabalho semelhante à relação de 

servidão. O seringueiro 

 
Não tinha outra alternativa a não ser comprar os suprimentos necessários a preços 

altíssimos do armazém mantido pelo dono do seringal, e por este motivo estava 

sempre em débito na contabilidade e endividado, não conseguiam escapar da 

exploração do patrão. Os que tentavam fugir eram capturados e remetidos de volta 

aos seringais (BUENO, 2012, p. 41). 

 

Durante o primeiro ciclo da borracha, a população concentrada às margens dos Rios 

Solimões e Madeira acabou se dispersando por todo o vale em busca da seringueira. Enquanto 

isso, as cidades de Belém de Manaus cresceram, enriqueceram e se transformaram. Oliveira 

(1989), Ribeiro (2006), Bueno (2012) e Torres (2007) relatam que essas cidades passam a 

viver momentos de luxo e glamour, a ser as mais desenvolvidas do Brasil e mais prósperas do 

mundo. Belém, por sua localização geográfica estratégica, assumiu o papel principal de porto 

de escoamento da produção. A cidade já possuía característica de metrópole desde o período 

colonial, mas, com a riqueza gerada pela borracha, passou a receber obras monumentais e ser 

conhecida no Brasil. 

Foi necessário fazer com que Belém se adaptasse aos padrões da civilização europeia. 

Assim, a destruição da imagem de cidade feia, promíscua, insegura, imunda e insalubre 

deveria ser substituída para mostrar ao mundo que a cidade era símbolo de progresso. 

Conforme explica Bueno (2012), isso se tornou obsessão da burguesia que modificou as 

estruturas sociais. Construíram com materiais que vieram especialmente da França modelos 

urbanos europeus modernos, asilos, mercados, praças, bosques, boulevards e intensificaram a 



30 

 

vida social e intelectual da cidade, além do aumento demográfico, tornando mais complexas 

as relações econômicas devido à concentração de fortunas. A navegação a vapor introduzida 

na região pela riqueza (1853) teve grande importância para o aumento da produção e do 

comércio internacional. Os donos dos seringais moravam na cidade atraídos pelo conforto e 

os grandes extrativistas mandavam seus filhos para estudarem na Europa. Essa elite de 

intelectuais influenciou a formação de novos hábitos. 

Manaus da mesma forma passou por modificações para receber as famílias burguesas 

advindas da Europa. Foi a primeira a vivenciar o espírito da belle époque, transformando-se 

de um simples vilarejo a uma pungente cidade. Bueno (2012) cita que em São Paulo (1904) 

foi publicada uma nota escrita pelos médicos Adolfo Lindeberg e Vitor Godinho e depois no 

livro Norte do Brasil, através do Amazonas, do Pará e do Maranhão, dizendo: 

 
A cidade de Manaus lembra São Paulo por muitas razões, por seu cosmopolitismo, 

por seu progresso vertiginoso, por sua arquitetura, por suas obras municipais, por ter 

monopólio comercial e pelo futuro que está reservado. Há cinquenta anos Manaus 

era uma cidade pequeniníssima [...] depois da Republica ela tem aumentado 

extraordinariamente, devendo possuir hoje uma população de 50 a 55 mil habitantes. 

Pode-se dizer que foi a imigração maranhense que lhe levou a iniciativa e o 

progresso. [...] Os chopes consumidos em Manaus são de procedência alemã, e por 

isso custam caro, 1 mil reis. O consumo de cerveja é muito grande, como em geral 

todas as bebidas alcoólicas, mercearias e botequins existem profusamente e são 

todos muito frequentados (BUENO, 2012, p.49). 

 

Os médicos terminam seu texto falando que em Manaus não faltam doentes de 

impaludismo. “Os seringueiros que adoecem na região mais paludosas vêm tratar-se na cidade 

são em grande número que dão meio de subsistência a um respeitável corpo clínico” 

(BUENO, 2012, p. 50). 

De acordo com Oliveira (1988), a prosperidade e riqueza ocorriam com uma pequena 

parcela da população que formava a elite política apenas em Manaus e Belém. A grande 

massa da população sofria um regime disfarçado de escravidão vivendo em plena miséria, 

com malária e disenteria, sem distrações, isolada, com falta de mulheres, levando à ocorrência 

de homossexualismo e bestialismo, carente, portanto, de amor, de alimentação, de companhia, 

de distração, de atendimento médico e outros mais. 

A autora afirma ainda que o grande fluxo migratório alterou a composição étnica da 

Amazônia causada pela união entre os que viviam na região e os que nela chegavam. Nesse 

período, também vieram chineses, franceses, portugueses, espanhóis e outros grupos menores 

buscando riqueza. Pelo menos 22.000 estrangeiros chegaram à Amazônia. Vieram também 

para trabalhar na construção da estrada ferro Madeira Mamoré, ideia que surgiu primeiro em 
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(1861) para facilitar o escoamento, aumentar a produção de borracha e facilitar a navegação 

nos Rios Madeira e Mamoré e a ligação desses à província do Mato Grosso e Bolívia, áreas 

muito rentáveis. 

Bueno (2012) relata que Brasil e Bolívia assinaram (1867) um tratado de amizade, 

limites, navegação, comércio e extradição, que, entre outras coisas, tornava legal a livre 

circulação de bolivianos no Brasil e vice-versa. A ideia era de que a borracha coletada em 

ambas as regiões pudesse ser escoada pelo vale do Amazonas até Belém, onde a exportação se 

daria pelo oceano atlântico. Ambos assinaram os papéis tomando providências para que fosse 

construído algum tipo de ligação no trecho. O Brasil contratou engenheiros para avaliar a 

possibilidade de construção de uma ferrovia, e a Bolívia negociou com o empresário e 

General George Earl Church a concessão para organizar a empresa de navegação que operaria 

no trecho. 

A construção da ferrovia iniciou-se em 1872, pela firma inglesa Madeira Mamoré 

Railway Co. Ltd., que pediu rescisão de contrato alegando que havia sido enganada quanto à 

extensão da ferrovia e às condições da área. De acordo com Bueno (2012), a área onde a 

ferrovia seria construída era habitada por grupos indígenas hostis que mataram muitos 

trabalhadores, os quais também morreram de doenças causas pelo clima da floresta. Uma 

segunda empresa, Americana P&T Collins (1877), substituiu a primeira, mas, ao zarpar dos 

Estados Unidos um de seus navios contendo 200 homens, naufragou matando cerca de 80 

passageiros. Os outros três que conseguiram chegar trouxeram para a região centenas de 

homens que em 20 anos conseguiram construir apenas 7km de estrada, sendo que morreram 

entre 450 e 500 homens. Em 1897, foi dada a ordem para que todos os norte-americanos que 

ainda estavam na região retornassem ao país. Não foram apenas norte-americanos que 

trabalharam nesse período; vieram irlandeses, italianos e brasileiros, principalmente do Ceará. 

A Bolívia se envolveu com o Chile em uma disputa por territórios (1899-1903). 

Enquanto isso, o Brasil, interessado em franquear a livre circulação de bolivianos nos país, 

assinou em 1892 um novo acordo em que assumiria a responsabilidade pela construção da 

ferrovia. Em janeiro de 1983, um vapor parte do Rio de Janeiro com a comissão de Morsing, 

encarregada de verificar as condições locais. Vinte dias depois de partirem, ao chegarem à 

região de Santo Antônio, dos 60 passageiros, 22 já estavam doentes, morrendo três 

engenheiros e dezenas de homens que desistiram da missão no mês de agosto do mesmo ano. 

Após as negociações sobre o território do Acre é que se resolve o problema da 

construção da estrada, pois, no Tratado de Petrópolis, o Brasil (1903), após ganhar o direito 

anexar o Acre ao seu território, ratifica a responsabilidade de construir a Madeira-Mamoré, 
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reiniciando os trabalhos em 1907 e terminando-os em 1912, ligando a cidade de Porto Velho-

RO a Guajará Mirim-RO, num percurso total de 364 quilômetros. Nessa fase, Oliveira (1989) 

e Bueno (2012) afirmam que foram contratados aproximadamente 22 mil indivíduos, entre 

nordestinos, bolivianos, ingleses, dinamarqueses, norte-americanos, portugueses, poloneses, 

italianos, franceses, gregos, indianos, húngaros. Muitos desses, quando não morriam, 

voltavam para seu país de origem, não se incorporando à região. No entanto, Santos (1977) 

pensa ser provável que parte desses trabalhadores tenham se integrado à população da região, 

principalmente no Mato Grosso, Acre e Rondônia. 

A ferrovia foi inaugurada em 1913, não cumprindo tanto com a proposta inicial que 

havia na gênese de sua construção, pois, quando finalmente foi inaugurada, o ciclo econômico 

da borracha na Amazônia estava entrando em período de declínio. Oliveira (1989, p. 27) 

afirma que ela foi mais uma “consequência da expansão da borracha do que uma das causas 

dela”. A ferrovia funcionou durante 54 anos e foi muito utilizada durante o período da 

Segunda Guerra Mundial, quando o negócio da borracha voltou a ser rentável. Foi desativada 

em maio de 1966 e, para que se mantivesse o contrato feito com a Bolívia, foram construídas 

as estradas BR-425 e BR-364 que ligam, assim como a ferrovia ligava, as cidades de Porto 

Velho e Guajará-Mirim. 

A prosperidade da economia de extração da borracha foi interrompida brutalmente 

(RIBEIRO, 2006). Em janeiro de 1910, o mundo industrial foi subitamente acometido de 

grave crise de febre da borracha. Entre (1911-1914), o quase monopólio da borracha pelo 

Brasil foi afetado pela entrada no mercado da produção oriunda do plantio racional efetuado 

no oriente. Audisio Figueiras (2008) termina o poema “A maldição da seringueira” da 

seguinte maneira: 

 
[...] conta a história oficial que um inglês esperto contrabandeou umas tantas 

sementes de seringueira, mas sabe-se nos bastidores dessa história que seringalistas 

e comerciantes vendiam essas sementes sem a menor consciência do que faziam, 

pois o lucro anula qualquer ética ou procedimento sensato, os ingleses trataram essas 

sementes a pão de ló e elas se deram muito bem no clima tropical da Ásia protegidas 

pela razão iluminista que brasileiros, árabes e judeus não tiveram tempo de absorver 

pois estavam vivendo o seu momento de fome de zero. A euforia terminou com um 

adeus no porto inglês de Manaus (In: Divina Comédia Cabocla, I, 2005). 

. 

Os ingleses cultivaram racionalmente na Ásia a semente da seringueira que foi 

contrabandeada pelo Ingles Henry Wickhan, conforme explica Bueno (2012). Os números 

mostram a dimensão da crise, em 1900, causada pelo cultivo racionalizado realizado na Ásia. 

Em 1900, o Brasil produzia 27 mil toneladas, enquanto os seringais na Ásia produziam apenas 
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três mil toneladas. Em 1919, o Brasil produziu 34 mil toneladas de borracha, enquanto a Ásia 

produzia o equivalente a 381 mil toneladas. 

Oliveira (1988) mostra que já ao final da Primeira Guerra deu-se um grande processo 

inverso: imigrantes estrangeiros que haviam chegado à região retornaram aos seus locais de 

origem. Segundo Benchimol (1999), após a decadência dos negócios da borracha e da 

juticultura nos beiradões amazônicos, muitos imigrantes nordestinos retornaram às suas terras 

de origem, embora uma boa parte tenha ficado em Belém, Manaus, Macapá, São Luís, Rio 

Branco e Porto Velho. Essa decadência causou um grande prejuízo econômico à região: casas 

aviadoras faliram, seringais foram fechados. Alguns comércios mudaram suas atividades para 

extração de castanha e madeira mantendo o mesmo sistema de aviamento. 

A borracha da Amazônia voltou a ser um produto rentável durante a Segunda Guerra 

Mundial (1943). Na ocasião, os japoneses isolaram o sudeste da Ásia e impediram que a 

Inglaterra e os Estados Unidos comprassem a borracha que o mercado asiático estava 

produzindo. Sem alternativa e precisando manter a indústria de pneus, as duas potências 

voltaram a comprar borracha no Brasil. O presidente Americano Franklin Roosevelt e o 

brasileiro Getúlio Vargas firmaram um acordo: o governo brasileiro, na ocasião, organizou 

uma forma de fornecer mão de obra barata para os seringalistas conseguirem produzir 

borracha em pouco tempo e com mão de obra barata, dirigindo a migração de nordestinos 

para a região (ALMEIDA, 2005). 

 Criou-se, então, o Serviço Especial de Mobilização de trabalhadores para a Amazônia 

(SEMPRA), junto com o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), com o objetivo de sanear 

a região da Amazônia e do Vale do Rio Doce, onde se produzia borracha e minério de ferro, e 

a Superintendência de Abastecimento do Vale Amazônico (SAVA), que se encarregaria de, 

efetivamente, internalizar os trabalhadores a partir de sua chegada em Belém. O governo no 

início chegou a conceder quatro mil passagens. A seca de 1942 foi tão forte quanto a de 1897, 

tornando o processo de convencimento muito mais fácil (BUENO, 2012). 

Bueno (2012) traz uma reportagem do jornal The New York Times em 2006 publicada 

pelo jornalista Lerry Rolter, com o título: “Há muito negligenciados, os soldados da borracha 

buscam recompensa”. Na reportagem, cita Alcidino dos Santos, dizendo: 

 
Em certa manhã de 1942 Alcidino estava a caminho do mercado para comprar 

legumes para sua mãe, quando foi abordado por um oficial do exército que lhe disse 

que estava sendo convocado como “soldado da borracha” [...] Alcidino na época, um 

auxiliar de pedreiro 19 anos protestou que sua mãe era viúva e que dependia dele, 

mas, sem sucesso. Ele receberia um salário de 50 centavos por dia, segundo ele 

lembra de lhe terem dito, além de transporte gratuito para casa assim que o conflito 

terminasse. Mas tinha que partir naquele mesmo dia. “Nós fomos enganados e 
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depois abandonados e esquecidos” disse Alcidino, que nunca mais viu sua mãe e na 

época da reportagem morava numa casa simples de madeira do Acre [...] “nós fomos 

trazidos aqui contra a nossa vontade e jogados na selva, onde sofremos 

terrivelmente. Estou perto do fim da minha vida, mas, meu país deveria me tratar 

bem” (BUENO, 2012, p. 106).  

 

Quase todos os trabalhadores nordestinos recrutados desde o início de 1943 para 

trabalhar na região amazônica assinaram um contrato de encaminhamento no qual optavam 

pela assistência do SEMTA para as suas famílias que ficaram no Nordeste. Cinquenta mil 

soldados da borracha vieram para a região entre 1943 e 1944, e estima-se que quase metade 

morreu ou desapareceu (IBID, 2012). Dessa vez, não vieram apenas solteiros. Muitos vieram 

para ficar, trouxeram família, estabeleceram moradias nos seringais e em outros campos de 

trabalho. Vieram professores, músicos, jornalistas, advogados, comerciantes, contribuindo 

assim para o povoamento da região (ALMEIDA, 2005). 

Entre 1943 e 1946, o Brasil exportou 42,8 mil, quantidade insignificante diante do 

consumo da indústria norte-americana. Só em 1943, foram 332, 7 mil toneladas de borracha 

vegetal, segundo Bueno (2012). Além disso, durante a Primeira Guerra, o combate utilizou 16 

mil quilos de borracha. Na Segunda Guerra, majorou para 98 mil quilos. Apesar do baixo 

preço do produto, os seringalistas, preocupados com a perda de seus impérios, procuraram 

manter as atividades em seringais utilizando o sistema de aviamento, no qual o caboclo 

entrava obrigatoriamente num esquema de endividamento comprando nos barracões dos 

seringalistas. Havia uma grande carência de mão de obra, e para supri-la vieram cerca 500 mil 

nordestinos sertanejos (ALMEIDA, 2005). 

Em meio a isso (1927-1930), o governo brasileiro concedeu em firmação de contrato 

com Henry Ford cerca de 1 milhão de hectares na região do Tapajós, ao Sul de Santarém no 

Pará para a construção de um pequeno núcleo urbano que ficou conhecido como Fordilândia. 

Um investimento de cerca de 20 milhões de dólares para que fossem plantadas mudas de 

seringueira e para a montagem de infraestrutura urbana para comportar os cerca de três mil 

caboclos trabalhadores empregados pela Ford Industrial do Brasil. Na cidade, havia um 

grande hospital, um salão de baile com telão para exibir filmes, água encanada, casas com até 

três quartos e até um campo de golf (BUENO, 2012). 

Foram plantadas cerca de 1 milhão de mudas que foram atingidas pelo fungo 

Dothidella Ulei, conhecido popularmente como mal das folhas, prejudicando e devastando a 

plantação. As tentativas, sem sucesso, estenderam-se até 1945 (fim da Segunda Guerra) 

quando Ford vendeu ao governo brasileiro sua propriedade por 250 mil dólares, o suficiente 

para quitar as dívidas trabalhistas conforme a legislação brasileira. Há ainda construções que 
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restaram de Fordlândia e está em processo de avaliação para possível tombamento pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

O negócio da borracha no Brasil entrou novamente em crise com o fim da Segunda 

Guerra (1945), e o comércio da borracha no Oriente foi reaberto. Assim, os caboclos 

retornaram à economia de subsistência semi-indígena. Contudo, essa economia se recupera 

com subsídios do governo e com o monopólio do comércio nacional, que mantinha o regime 

senhorial. Houve também a guerra da borracha, em que o Brasil supria os aliados da 

mercadoria, e, à custa disso, morreu mais gente na extração da borracha do que soldados 

enviados à Itália (BUENO, 2012). 

Oliveira (1988) esclarece que todo esse processo que gerou um aumento demográfico 

na região deve ser entendido em uma visão mais ampla como a “dependência da economia 

amazonense ao capitalismo monopolista internacional que estava se desenvolvendo na 

segunda metade do século XIX, com uma política de dominação das fontes de matéria prima e 

do mercado” (p. 25). A autora enumerou a pressão feita por potências como Inglaterra, 

Estados Unidos e Holanda, como uma das questões que trouxeram os imigrantes para a região 

da Amazônia. A imigração em sua análise no período que compreende a fase de exploração da 

borracha se deu em fases. 

A primeira pode chamar-se de “imigração dirigida”, que compreende ao período 

inicial o “apogeu da borracha” (1879 –1812), na qual o governo estimula a vinda para a 

Amazônia, tanto de brasileiros quanto de estrangeiros, para a colonização agrícola falha, que 

acabou por encaminhar os imigrantes para o trabalho com a borracha, apesar de uma tentativa 

do governo de dirigir uma imigração que pudesse colaborar com a ocupação e colonização da 

região. Essa se deu sem ajuda financeira do governo. 

A segunda, chamada de “imigração induzida”, compreende o período (1942-1945) em 

tentativa de reestruturar o negócio nos seringais, na qual o governo realizou uma campanha 

fundamentada por mentiras e promessas jamais cumpridas, em que trabalhadores foram 

aliciados no Nordeste para se tornarem soldados da borracha. 

A terceira configura-se como a “imigração espontânea” ocorrente durante todo o 

processo, os protagonistas foram trabalhadores que, devido à falta de mão de obra qualificada, 

vieram ocupar espontaneamente espaços nos seringais e em atividades do setor bancário, de 

transportes urbanos, comércio, hospitais e outros (ibid., 1988). Todo esse processo causou a 

descaracterização cultural do habitante regional em contato com os imigrantes que possuíam 

hábitos, ideias e motivações diferentes. 
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2.3 PROCESSO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL  

 

A característica principal do século XX na Amazônia foi marcada pela ação das 

políticas desenvolvimentistas inauguradas na década de 1960, época em que a região passou a 

ligar-se via terrestre com o centro sul do país, em especial com a capital federal, que foi 

transferida para Brasília. A partir da mudança da sede do governo, são empreendidas políticas 

especiais de colonização e povoamento para a região, fato que colaborou para o aumento do 

fluxo de imigrantes para essa área. 

Esse movimento, nas análises de Maciel (2004a), é um processo que em certa medida 

se fez espetacular pela rapidez, intensidade e maneira como foi realizado. A ocupação humana 

no século XX pode ser dividida em dois momentos: de 1920 a 1960 e de 1960 aos dias atuais. 

Bueno (2012) afirma que a região amazônica, entre 1920 a 1960, manteve-se ao largo do 

desenvolvimento do restante do País, reduzida a um estado de letargia econômica. 

 Conforme explicam Maciel (2004b) e Ribeiro (2006), no primeiro momento, 

consolidou-se uma nova estrutura social amazônica da miscigenação de índios, nordestinos e 

colonos portugueses, constituindo a sociedade cabocla, diferente da indígena, contudo 

herdeira de sua herança cultural. Nesse período, há um processo também de urbanização dessa 

sociedade cabocla, caracterizada pela expansão e consolidação da cultura cabocla em centros 

e núcleos urbanos causados por um longo período de êxodo rural decorrente da falência dos 

seringais. Assim, movimentos migratórios expressivos tomaram espaços num primeiro 

momento de ocupação das zonas rurais, às margens dos igarapés e terra firme, que 

futuramente constituíram espaços urbanos nas cidades. 

De acordo com o autor, se nas ocupações humanas anteriores era possível distinguir, 

entre os regionais, os destribalizados, os deculturados (colonos) e os mestiços, com a 

migração de aproximadamente meio milhão de nordestinos, a miscigenação generalizada, a 

estruturação social de um campesinato agroextrativista, um padrão relativamente uniforme de 

reprodução social e cultural, agora já não é mais possível. Dessa forma, conclui que essa nova 

sociedade ao qual não é mais possível distinguir é a sociedade cabocla amazônica (MACIEL, 

2004b). 

Nas primeiras cinco décadas do século XX, houve na Amazônia a continuidade da 

exploração da borracha. Com o fim da Segunda Guerra e o fim do suprimento de borracha aos 

aliados, nascia na região o plantio da juta, arroz e da pimenta-do-reino, bem como a extração 

do manganês. Com a miséria da região, surgiu também o Programa de Valorização da 

Amazônia, que deu espaço para o clientelismo político (OLIVEIRA, 1988). 
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O segundo momento, que se inicia a partir da década de 1960 e vai até os dias atuais, 

foi fomentado principalmente por mudanças ocorrentes entre 1950 e 1970 que marcaram o 

desenvolvimento do país. O Governo de Vargas, de Kubitschek e o governo dos militares, nas 

análises de Bueno (2013), tiveram em comum a percepção de que o Brasil necessitava deixar 

de ser um país eminentemente agrícola e buscar um lugar entre aqueles que não apenas 

produzem internamente seus insumos, mas o fazem de maneira competitiva, ganhando 

mercado no terreno internacional via exportação de bens duráveis. Para tanto, passaram a 

estabelecer mecanismos de financiamento para a instalação de indústrias no país e ações para 

dotar o Brasil de infraestrutura mínima para alavancar o setor industrial. 

O governo de Kubitschek (1956-1961) dá continuidade a uma política de 

industrialização do país iniciada no governo de Getúlio Vargas (1951-1954), em que foram 

implantadas ações decorrentes da crise capitalista de 1929, quando a quebra da bolsa de 

valores de Nova York afetou diretamente o Brasil, causando a queda dos preços do café, 

principal produto da exportação naquele momento. 

Dentre as ações de Vargas, foram criadas empresas estatais, como a Companhia Vale 

do Rio Doce (1942), a Companhia Siderúrgica Nacional (1943), a Companhia Nacional de 

Álcalis (1943) e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco (1945). Após a Segunda Guerra 

(1939-1945), o Brasil estreitou relações com os Estados Unidos, facilitando a entrada de 

recursos, empreendimentos e de uma equipe técnica que ficou conhecida como Missão 

Cooke, com o objetivo de aumentar a produção essencial de bens, adaptar as indústrias 

brasileiras a uma tecnologia avançada, produzir sucedâneos àqueles produtos habitualmente 

importados, aperfeiçoar os meios de transporte públicos e canalizar melhor a poupança interna 

para as atividades do setor industrial (BUENO, 2013). 

No governo Vargas, ainda foram criadas a Justiça do Trabalho (1939), a instituição do 

salário mínimo, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os direitos trabalhistas também 

são frutos de seu governo: carteira profissional, semana de trabalho de 48 horas e as férias 

remuneradas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1938). Saiu do governo 

em 1945, após um golpe militar. Criou a campanha do “Petróleo é Nosso”, que resultaria na 

criação da Petrobras. 

Entre 1945 e 1955, houve o agravamento da crise econômica, o acirramento da crise 

política que culminou no suicídio de Vargas. Após esse fato, Juscelino Kubitschek, então, 

assumiu a presidência com o plano de metas de desenvolver o país “50 anos em 5”, com um 

conjunto de 30 projetos relacionados à energia, ao transporte, à alimentação, à indústria de 

base e à educação técnica. Foram realizados projetos de hidrelétricas. Os mais importantes 
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foram a construção das usinas Três Marias e de Furnas em Minas, o complexo das usinas 

Light em São Paulo e a ampliação de Paulo Afonso em Pernambuco. Houve um aumento do 

número de indústrias no país com destaque para as que operam no setor de bens de produção e 

bens de consumo duráveis, a exemplo das indústrias de aço, mecânicas, elétricas, e de 

equipamentos de transporte (CLARK; PADILHA, 2010).  

Por fim, Juscelino Kubitschek empreende a mudança da sede do governo para Brasília, 

o que gera a necessidade de criação de uma vasta rede de rodovias ligando a nova capital às 

demais partes da nação; essa é a principal característica da Belém-Brasília (1958-1964) 

(OLIVEIRA, 2006). A mudança da sede do governo termina por complementar as ações de 

Juscelino, redesenhando o mapa rodoviário e iniciando a política ideológica de integrar todas 

as partes do país. Dentro dessas estratégias, pensava-se o desenvolvimento regional da 

Amazônia, que culminou na construção da Belém-Brasília, gerou empregos no setor de 

construção civil e possibilitou a migração para o Norte de Goiás, sudeste do Pará e Sul do 

Maranhão (OLIVEIRA, 1988). 

Clark e Padilha (2010) ressaltam que a economia cresceu cerca de 5% ao ano e as 

exportações 8% até 1960, enquanto a importação caiu cerca de 14%, superando a previsão 

que era de 13,5%, ficando em torno de 25% entre 1957-1960. 

 
Como ressalta Thomas Skidmore, ao invés de desacelerar o programa, reduzindo o 

déficit de seu governo, a equipe de Juscelino tolerava o aumento dos preços. “A 

inflação e o déficit nos pagamentos andavam juntos em 1958, forçando o Brasil a 

negociar um acordo de estabilização com o Fundo Monetário Internacional (FMI). O 

programa proposto provocou furiosa oposição nacional, pois exigia, como é usual, 

controles de crédito e restrições salariais. Entrando em seu último ano de governo, 

JK decidiu romper com o FMI. A medida teve ampla repercussão popular, mas a 

posição do país junto à economia mundial ficou fragilizada – e a conta a pagar viria 

mais adiante (BUENO, 2013, p. 45). 

 

As mudanças na economia nacional foram intensas naqueles anos. O Brasil “moderno” 

que vinha sendo desenhado começava a ganhar forma. A política desenvolvimentista 

provocara um grande crescimento das cidades. Essas mudanças afetaram também a vida das 

pessoas. O automóvel, a televisão, os eletrodomésticos e o supermercado passaram a fazer 

parte do cotidiano de quem vivia em centros urbanos. Ao final dos anos 1950, o Brasil não era 

mais um país apenas agrícola. O Brasil presenciou o seu período de maior êxodo rural (1960 e 

1980), quando aproximadamente 15 milhões de pessoas abandonaram o campo e rumaram em 

direção aos centros urbanos. Isso equivale a 33% da população rural do início da década de 

1960 (BUENO, 2013). 
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A política econômica desenvolvimentista de Juscelino apresentou pontos positivos e 

negativos para o nosso país. A entrada de multinacionais gerou empregos, porém deixou 

nosso país mais dependente do capital externo. O investimento na industrialização deixou de 

lado a zona rural, prejudicando o trabalhador do campo e a produção agrícola. O país ganhou 

uma nova capital, porém a dívida externa contraída para essa obra aumentou 

significativamente. A migração e o êxodo rural descontrolados fizeram aumentar a pobreza, a 

miséria e a violência nas grandes capitais do sudeste do país (CLARK, PADILHA, 2010). 

Após o golpe de militar 1964, os projetos desenvolvimentistas para a Amazônia 

tiveram seu poder aumentado com a modificação da Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) em Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia (SAUDAM) (SOUZA; PESSOA, 2009). O Banco de Crédito da Amazônia, sendo 

transformado em Banco da Amazônia (1966), adquiriu mais poderes e mais recursos e a 

Criação da Zona Franca de Manaus, supervisionada pela Superintendência da Zona Franca de 

Manaus (SUFRAMA), com o objetivo de atrair para a região interesses econômicos e 

financeiros a fim de expandir o grande capital (OLIVEIRA, 1988). 

Para a realização da integração Leste-Oeste, deu-se na década de 1970 o lançamento 

do Programa de Integração Nacional (PIN), durante o governo Médici, através do decreto de 

n° 1106 de 16/06/70, que objetivava melhorar as condições de expansão do capital, para 

minimizar as crises de desemprego no Nordeste e Centro-Sul, assentando em projetos de 

colonização migrantes dessas duas áreas. A integração física e a ocupação passaram a ter 

importância vital para unir áreas menos desenvolvidas, como a Amazônia e Planalto Central e 

regiões mais desenvolvidas do Sul. Para isso, foi trazida mão de obra qualificada do Nordeste 

para ocupar e recursos naturais (OLIVEIRA, 1988). 

Os investimentos na Amazônia preocuparam-se, inicialmente, em montar 

infraestrutura. Foram iniciadas obras de viação, projetaram-se as rodovias 1) Transamazônica 

(Br-230), complementada pela Cuiabá-Santarém BR-165, que faria sua ligação com o centro 

sul, e 2) a Perimetral Norte, que ficava ao norte do Rio Amazonas. Pretendia-se que o sistema 

hidroviário da Amazônia fosse concretizado por três vias transversais no sentido Leste-Oeste 

o Rio Amazonas e as Rodovias perimetral Norte e Transamazônica (RIBEIRO, 2006). Bueno 

(2013) esclarece que os resultados do I PND se traduziram em uma admirável expansão da 

economia nacional, materializada no expressivo crescimento do PIB, na estabilização dos 

índices inflacionários e na ampliação do parque industrial, do emprego e do mercado interno. 

Em 1971, foi lançado o Programa de Redistribuição de Terras (PROTERRA) que 

completava o PIN e buscava incentivar o setor Agrícola Rural, que tinham por objetivo a 
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integração, a ocupação Humana e o desenvolvimento econômico. Entre 1972-1974, I Plano 

Nacional de Desenvolvimento (IPNDE) foi lançado, para isso, primeiro concretizaram a 

transamazônica e a Cuiabá-Santarém e fez-se um mapeamento areográfico da Amazônia para 

obter um inventário dos minerais, solos e vegetação da região (OLIVEIRA, 1988). 

Maciel (2004a) explica que toda essa operação propunha uma nova perspectiva de 

ocupação para a Amazônia, visando incentivar a imigração, criar condições para o capital 

privado, desenvolver uma estrutura na região e pesquisar os recursos naturais. Outros autores 

fazem diferentes interpretações sobre as frentes pioneiras. Para alguns, ela é expressão de um 

espírito de “liberdade”, sob uma interpretação positivista (HENNESSV, 1978; VELHO, 1976) 

e, para outros, é parte da exploração acelerada do setor primário pela economia capitalista, 

sendo permanente processo de expulsão (MARTINS, 1982). 

Souza e Pessoa (2009) esclarecem que a intenção era tirar proveito econômico da 

floresta, a estratégia do Estado autoritário para o desenvolvimento do Brasil e da Amazônia, 

centrou-se no lema “integrar para não entregar”. A partir dessa ideia, a ocupação da 

Amazônia, no contexto de desenvolvimento nacional, foi o espaço para amenizar os conflitos 

de luta pela terra no Nordeste6 além daqueles promovidos pelo processo de modernização 

agrícola7 no Centro-Sul e fechamento da fronteira do Oeste paranaense8. 

De início, a política de colonização fundada sobre a pequena propriedade da terra, 

conforme explicam Speller (1984) e Kohlhepp (2002), foi essencial para apaziguar os 

conflitos sociais nas regiões Nordeste e Sudeste. A colonização da Amazônia era também uma 

                                                
6 O Nordeste sofria desde a década de 1950 conflitos pela terra. O ano de 1972, conforme explica Carvalho 

(1970), representou ponto baixo na história agrícola do Brasil O sertão nordestino estava estagnado e a 

agricultura tradicional no litoral que se estendia desde o maranhão até o Rio de Janeiro era baseada no trabalho 

escravo. Na época, a expansão das fronteiras no sul tinha começado e o Nordeste vinha sofrendo desde 1800, 

com a queda de renda per capita na medida em que a produção de cana de açúcar ia se descolando para o Rio 

de Janeiro. 
7 Durante a década de 1950, ocorreu de forma mais intensa o processo de modernização da agricultura que 

envolveu um grande aparato tecnológico provido de variedades de plantas modificadas geneticamente em 

laboratório, espécies agrícolas que foram desenvolvidas para alcançar alta produtividade, uma série de 

procedimentos técnicos com uso de defensivos agrícolas e de maquinários. No Brasil, entretanto, até o início 

da década de 1960, a produção agrícola nacional se concentrava sobremaneira na produção do café (uma pauta 

comercial agrícola monocultora), estabelecida majoritariamente no Centro-Sul do país. Na passagem da década 

de 1960 para os anos 1970, o dinamismo da agricultura ainda não havia se consolidado, apesar do crescimento 

acelerado da safra e da produção pecuária. Naquele período, ainda não nos realçávamos mundialmente na 

produção de commodities agrícolas, destacando-nos apenas na produção de café e da cana. Mas, na passagem 

da década de 1980 para os anos 1990, começamos a ocupar posições importantes na produção agrícola 

mundial, numa variedade maior de produtos, como no setor de carnes – avicultura, bovinocultura e 

suinocultura – soja, laranja, milho, entre outros (MARTINE, 1991). 
8 A fronteira do oeste paranaense recebeu na década de 1960 uma grande quantidade de agricultores vindos de 

várias regiões brasileiras. Carvalho (1970) explica que o aumento da população rural nesta região chegou a 

representar 35% do aumento da população rural do país. O fechamento dessa fronteira e a modernização da 

agrícola expulsaram larga parcela dos produtores que migraram passivamente para a Amazônia em especial 

para o estado de Rondônia (SOUZA; PESSOA, 2009)  
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alternativa à reforma agrária. A região era vista como escape espacial para os conflitos sociais 

não solucionados e as novas terras na Amazônia foram postas à disposição, como a chamada 

“alternativa para a reforma agrária”. 

Souza e Pessoa (2009) ressaltam que essa nova perspectiva de ocupação se deu 

inserida em um contexto no qual a agricultura passava a se submeter fortemente às relações 

capitalistas de produção e à consequente mecanização do campo, que excluía grande 

quantidade de pequenos agricultores e trabalhadores rurais no Sul e Nordeste do país. Esses 

processos de colonização legalizados pelo (PIN), conforme explica Ianni (1979), foram 

estruturados pela política de colonização dirigida. Assim, os nordestinos foram direcionados 

para as margens da rodovia Transamazônica, entre o rio Xingú e o rio Tapajós e, em 

Rondônia, na estrada Cuiabá-Porto Velho, em que poucos migraram para Rondônia, que foi 

ocupada massivamente pelos migrantes que vieram da região centro sul do país (KOHLHEPP, 

2002). 

 
As bases legais foram estipuladas no sentido de estabelecer corredores de 200 

quilômetros de extensão para colonização estatal. De acordo com o modelo do 

INCRA, para a operação de assentamento em grande escala, principalmente de 

trabalhadores rurais e arrendatários do Nordeste, foi fixada uma faixa de 10 

quilômetros de extensão de ambos os lados das estradas através da Amazônia, com 

vistas ao estabelecimento de pequenas propriedades de 100 hectares cada, num 

sistema de rotação de terras com apenas 50% de devastação – o restante era 

organizado em unidades de três mil hectares. Infelizmente, o plano de remover 2,2 

milhões de km2 de terras de especulação por desapropriação ao longo das estradas 

principais não foi realizado. Isso certamente teria fortalecido atividades federais e 

regionais na conservação de vastas extensões de florestas tropicais em décadas 

posteriores (KOHLHEPP, 2002, p.38).  

 

 O número de colonos assentados representou somente pequena parte dos objetivos 

extremamente otimistas do início. No começo, eram um milhão de famílias a serem 

assentadas; mais tarde, o INCRA reduziu esse número para 100 mil e, em meados dos anos 

1970, somente 7% do número planejado. 

Em 1973, os projetos de colonização começaram a falhar, pois as condições ecológicas 

não foram devidamente compreendidas e, por conseguinte, a sustentabilidade foi avaliada de 

maneira muito positiva. Planejamento, levantamento topográfico, organização, informações 

aos colonos, modelos de uso da terra (mudança rápida para culturas permanentes) e 

facilidades de mercado foram inadequados (KOHLHEPP, 2002). As empresas ficaram 

responsáveis em desenvolverem a região, e com isso houve um aumento da pecuária e dos 

grandes latifúndios, tanto de forma legal como ilegal. Assim, a situação de grupos indígenas e 



42 

 

de pequenas propriedades familiares foi ficando cada vez mais precária e os conflitos pela 

posse da terra mais acentuados (OLIVEIRA, 1988). 

A precária situação do homem simples do campo o transformou num migrante e 

reforçou o processo de urbanização acelerada e caótica, fazendo surgir no país megalópoles 

que já na década de 1970 se situavam entre as maiores do mundo (BUENO, 2013). A ditadura 

militar chegou a subsidiar, conforme explica Ribeiro (2006), grandes empresários estrangeiros 

atraídos pela doação de imensas glebas de terra e com financiamento de juros negativos dos 

empreendimentos que lançassem. Devolviam, inclusive, o imposto de renda de grande parte 

dos grupos empresariais do sul. Esses programas levaram a invasão da floresta por gente 

desalojada de latifúndios e até minifúndios em todo o Brasil que ali estava aprendendo a viver 

na mata, criando um novo gênero de ocupação que, segundo Darcy Ribeiro, na ocasião ainda 

não se havia configurado. 

Entre 1975-1979, o governo do General Ernesto Geisel passou a encarar a região 

amazônica como uma área de recursos. Isso propiciou à região uma expansão capitalista cada 

vez mais forte, passando a ser dirigido pela grande empresa privada. Dentre os programas que 

foram lançados para o crescimento da região, estava o Programa de Polos Agropecuários e 

Agrominerais para a Amazônia (POLAMAZÔNIA), a criação da SUDAM em seu II Plano 

Nacional de Desenvolvimento da Amazônia (II PDA), fortalecendo, assim, a aliança entre 

estado e empresas privadas, tanto nacionais quanto estrangeiras, com o objetivo de ampliar 

recursos naturais e abrir novas frentes para a conquista de mercados externos. O programa 

previa, inicialmente, a ação coordenada da SUDAM e da Superintendência de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) em que 15 áreas constituíram objeto de Planos 

de Desenvolvimento Integrado (PIN), (OLIVEIRA, 1988). 

Cinco Projetos Integrados de Colonização (PIC)9 e, um pouco mais tarde, dois 

Projetos de Assentamento Dirigido (PAD) 10 são estabelecidos no centro de Rondônia ao 

longo da estrada Cuiabá-Porto Velho, que se transforma, então, em eixo de desenvolvimento 

principal da região, no noroeste e sul do estado federal (SOUZA; PESSOA, 2009). As 

análises de Speller (1984) apontam a escolha do estado de Rondônia como região prioritária 

de colonização pontuando quatro motivos principais: 

                                                
9 Essa fórmula foi concentrada em Rondônia. Os lotes entregues eram maiores do que em outras áreas (até 250 

ha) e os colonos deviam demonstrar uma competência agrícola. O assentamento de sem-terras não era o 

objetivo dessa modalidade.  
10 Esses tinham lotes de 25 a 50 ha, menores do que os PICs, e eram instalados na continuidade dos projetos 

existentes. 
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a) a localização da região na continuidade da direção do movimento das frentes 

pioneiras do Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso) rumo ao Norte; 

b) a existência da estrada Cuiabá-Porto Velho mantendo essa extensão da frente 

pioneira; 

c) as técnicas agrícolas aplicadas são sempre as mais simples (plantio direto após 

queimada); 

d) as culturas de subsistência (arroz, milho, feijão) são completadas por uma série de 

culturas de mercado (cash-crops) propostas por instituições governamentais (como 

no caso do cacau ou da borracha) ou trazidas pelos colonos (como no caso do café) 

(SPELLER, 1984). 

Esses fatores correspondem a uma profunda mudança das estruturas regionais. Os 

centros urbanos, antes de 1970, situavam-se entre Porto Velho e Guajará-Mirim, 

exclusivamente no norte de Rondônia. Algumas das novas cidades pioneiras se 

desenvolveram no local dos antigos postos da linha telegráfica de Marechal Rondon (Vilhena, 

Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Ariquemes). Outras, como Colorado do Oeste, Ouro Preto do 

Oeste, Cacoal, surgiram ao redor das sedes dos projetos de colonização, contrariando 

frequentemente a intenção explícita das instituições governamentais (Ouro Preto do Oeste, 

Cacoal). Paralelamente à “interiorização” da ocupação do espaço, ao deslocamento da frente 

pioneira interior de Rondônia rumo ao Oeste, em direção ao vale do Guaporé, observa-se, 

pouco tempo depois, uma “interiorização” da urbanização. O nascimento de cidades como 

Rolim de Moura ou Alvorada do Oeste, hoje entre as cidades pioneiras mais dinâmicas, é um 

revelador desse processo. 

No sistema urbano, podemos constatar uma nítida hierarquia das localidades centrais. 

Depois da capital (Porto Velho), foi Ji-Paraná que se tornou o centro regional mais importante 

graças a sua localização (ponte sobre o rio Machado etc.) e ao apoio do Estado no início da 

colonização. Depois de Ji-Paraná, afirmam-se Cacoal, Ariquemes e Vilhena (SPELLER, 

1984). Diante do exposto, Maciel (2014a), em seus estudos, aponta que o processo de 

colonização no estado de Rondônia, diferente do ocorrido nas localidades próximas a 

Transamazônica, não foi desastroso.  

Entre 1980-1985, foi elaborado o III Plano Nacional de Desenvolvimento. Nele, é 

mencionada a necessidade de “promoção da exploração racional e não predatória de novas 

áreas”. A implantação das atividades programadas por essas políticas desenvolvimentistas deu 

origem a um grande movimento de migração para a região acompanhado de novas 

tecnologias, o que acabou por colocar em risco o equilíbrio da natureza. Grandes empresas 
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nacionais e multinacionais revolveram o solo à procura de minerais e desmataram grandes 

áreas para dar lugar a projetos agropecuários e industriais. 

Em Rondônia, o governo militar passou a realizar projetos de regularização fundiária 

entre 1970 e 1981. As grandes áreas constituídas pelos Projetos Fundiários visavam estruturá-

lo para o avanço da fronteira econômica e para a ação do capital. As terras de cada projeto 

foram reservadas para diferentes fins. Os principais fins para os quais foram direcionadas as 

terras dos projetos fundiários foram: concorrência pública, regularização fundiária e 

colonização. Aos projetos fundiários couberam a discriminação de terras devolutas e a 

incorporação ao patrimônio público de áreas desocupadas e daquelas que estavam sendo 

ilegalmente ocupadas. Esses projetos deveriam, também, promover a titulação das posses 

legitimáveis ou passíveis de regularização, propondo o reconhecimento dos títulos de domínio 

existentes (LOPES, 1983). Através desses projetos fundiários, foi assegurada aos seringalistas 

a possibilidade de regularização de áreas para membros do conjunto familiar de até 2.000 

hectares na faixa de fronteira e de até 3.000 hectares fora dela. Aos seringueiros, desde que 

comprovem a posse efetiva da área que ocupam, caracterizada por residência no local e 

exploração agropecuária efetiva, dentro dos limites previstos na lei (LOPES, 1983, p. 26). 

Entre 1986-1989, o I Plano de Desenvolvimento da Amazônia da Primeira república 

visa interiorizar e internalizar o desenvolvimento o que aprofundou a submissão da Amazônia 

ao capitalismo intensivo (OLIVEIRA, 1988). 

Conforme exposto, pode-se identificar que a Amazônia foi ocupada, colonizada e 

explorada inicialmente pelos portugueses entre o século XVII e XIX, utilizando diversas 

técnicas, iniciando com as missões religiosas, a implantação de fortes e a política pombalina, 

seguida da economia da borracha que finda por consolidar, conforme as análises de Ribeiro 

(2006) e Maciel (2014b), todo processo de formação da cultura cabocla. 

Em um segundo momento, que se inicia na década de 1920 no século XX e que se 

estende até os dias atuais, muda-se radicalmente a forma de ocupação humana do território. O 

estado brasileiro intervém diretamente direcionando ações, visando interiorizar e internalizar 

o desenvolvimento, o que, nas análises de Oliveira (1988), aprofundou a submissão da 

Amazônia ao capitalismo intensivo implantando redes de infraestrutura viária, energética e de 

telecomunicações, marcando significativamente um processo de migração intenso entre as 

regiões e a implantação de projetos agrícolas e minerais, causando dentro do espaço 

amazônico o deslocamento da população original de caboclos da Amazônia, a qual, 

desalojada de seus assentos, acabou por se instalar nas cidades, causando o que Maciel 

(2014b) chama de urbanização da cultura cabocla. 
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O setor técnico e industrial foi grande beneficiado na região. As populações atingidas 

por essa expansão foram utilizadas como mão de obra ou foram expulsas do campo devido à 

implantação de grandes projetos. Saíram de vilas, distritos e cidades na busca de melhor 

oportunidade de emprego, concentrando-se nas capitais da região Norte, acabando por inchar 

a periferia dos centros urbanos. Além das mudanças na organização social de várias 

comunidades, houve alterações decisivas nas suas relações político, sociais, econômica e 

cultural. 

 

2.4 FORMAÇÃO CULTURAL DE HUMAITÁ DECORRENTE DO PROCESSO DE  

      OCUPAÇÃO ECONÔMICA NA AMAZÔNIA 

 

É no contexto de colonização de suas gentes e de grande interesse econômico sobre a 

região amazônica que inicia o processo de formação do Município de Humaitá e modificação 

cultural de sua população. Conforme Torres (2007), SEDUC (1993) e Almeida (2005), as 

origens do município podem ser atribuídas: 

a) à fundação da povoação do Crato, que, na ocasião, por sua localização geográfica 

estratégica, permitia o deslocamento de aventureiros ao longo do Rio Madeira; 

b) a missão dos padres jesuítas que reuniram em um único local índios de várias tribos, 

facilitando o processo de colonização em 1693; 

c) a chegada do comerciante José Francisco Monteiro em maio de 1869; 

d) o ciclo econômico da borracha; e 

e) as políticas e programas de integração nacional. 

De acordo com SEDUC (1993), os primeiros grupos indígenas que habitaram a região 

que hoje é Humaitá foram os Parintintin, Mura, Arara e Pama, que viviam às margens do Rio 

Madeira, os Tenharin, que viviam às margens do Rio Marmelo, e os Torá, que viviam às 

margens do Rio Maici. Algumas dessas tribos foram inicialmente colonizadas no século XVII 

pela expedição de Pedro Teixeira (1637), quando explorava o Rio buscando conhecer a 

região, expulsar os estrangeiros deserdados após o tratado de Tordesilhas e iniciar o comércio 

das drogas do sertão. 

Os jesuítas missionários que vieram na ocasião com a missão de Pedro Teixeira foram 

autorizados pela carta régia em 1693 a realizarem a Missão de São Francisco, localizada no 

Rio Preto afluente do Rio Madeira, nas tribos Arara e Torá. Nessas, desenvolveram catequese 

ensinando princípios da religião cristã e valores morais dos colonizadores, e os índios que 
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residiam nas missões iam esquecendo seus valores, hábitos, costumes e adaptando-se ao modo 

de viver dos colonizadores. 

Os Torá, que ocupavam parte da região do município, resistiram à invasão e à 

exploração de suas terras, atacando grupos coletores das drogas do sertão. Como represália, 

(1715) foi enviada de Belém uma expedição militar comandada pelo capitão João de Barros 

Guerra, que passou a atacar os indígenas, causando aos Torá um massacre violento. As armas 

usadas pelos portugueses (canhões, arcabuzes e espadas) eram superiores às armas usadas 

pelos indígenas (arco, flecha, bordunas), e, apesar de estarem em maior número, não 

resistiram. Os sobreviventes eram arrebatados como escravos. Paralelamente à dominação 

militar, a religião contribuía também para o domínio europeu sobre os povos indígenas 

(SEDUC, 1993). 

Conforme explica Almeida (2005), os Pama, tribo que chamava a atenção por sua 

beleza e estatura, eram dóceis e foram totalmente extintos. Os Mura, tribo numerosa que 

habitava do Madeira ao Purus, sofreram um processo de aculturação e deixaram seus 

costumes, passando a usar roupas e não querendo mais ser conhecidos assim. Já 

semicivilizados, passaram a habitar a região a Ilha das Pupunhas, onde ainda existem alguns 

sobreviventes. Os Parintintin ainda resistem. Uns poucos ainda vivem nas comunidades do 

Ipuxuna e Uruapiara. O último tuchaua dessa tribo, Paulino Neves, morreu há poucos anos, já 

bastante idoso. Seus netos foram alfabetizados na década de sessenta por missionários 

americanos. 

No livro Os Desbravadores, os parintintin são citados assim: 

 

Formava uma tribo considerável de cabwaibu, agricultor, guerreiro e de inteligência 

aprimorada. Vieram da região Rios Juruena e o baixo Arinos, em fins do século 

XVIII, combatidos pelos Apiacá, seus vizinhos, foram situar-se bem a leste do baixo 

do mesmo rio, próximo ao Madeira e Amazonas. 

Pari-ring-ring foi o nome que receberam de seus mortais inimigos, os Mundurucus 

que os perseguiam e encurralaram até o Médio Madeira, partindo daí rio acima e 

pelos seus afluentes adentro rechaçados, destroçados, desejosos de vingança.  

Em 1829, aquela região já os conhecia como antropófagos. Vieram por fim os 

assaltos à propriedade do comendador Monteiro, que não hesitou aportar Rio 

Madeira abaixo e fundar Humaitá (ALMEIDA, 2005, p. 57). 

 

O nome Parintintin, conforme explica o autor, ficou conhecido apenas para esse grupo 

porque se tornou famoso às margens do Rio Madeira. Eles consolidaram fama de indomáveis 

e se tornaram alvo de ódio e terror dos grupos vizinhos. Enquanto os Jesuítas realizavam suas 

missões, iam chegando à região comerciantes e aventureiros em busca de riqueza. Um desses 

colonos, o comerciante José Francisco Monteiro, estabeleceu-se no Lugar Pasto Grande, 

acima da atual cidade de Humaitá. Esse local era constantemente atacado pelos índios 



47 

 

Parintintins, e isso fez com que ele se mudasse para outro lugar, em 1869, estabelecendo-se 

em uma região, a futura cidade de Humaitá, mais próxima à missão dos Jesuítas (São 

Francisco) (SEDUC, 1993). 

Ao longo dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX, os “domadores de índios” foram 

contratados para “amansar” os Parintintins. O etnólogo Curt Nimuendajú iniciou a 

pacificação. Entrando pela ilha das pupunhas, alcançou o igarapé do Traíra e passou ao Maici-

Mirin na tentativa de fundar um posto indígena para atraí-los. Caetano Cetauro, contratado 

pelo dono do Seringal Paraíso, já havia tentado pacificamente, contudo isso nem sempre foi 

possível, havendo mortes e ataques. José Garcia de Freitas e Manuel de Souza Lobo 

conseguiram, depois de muito tempo, mantê-los sob o domínio do seringal Três Casas, 

davam-lhes roupas, alimentos, remédios e objetos coloridos. Na ocasião, período do segundo 

ciclo da borracha, os índios (1939-1945) já haviam perdido parte de sua cultura original e 

estavam em menor número. Os Parintintins e os Muras foram os que mais resistiram aos 

colonizadores e foram tidos como cruéis e terríveis porque estavam defendendo suas terras 

(ALMEIDA, 2005). 

A Missão de São Francisco, onde viviam os jesuítas, é elevada à categoria de 

Freguesia (Lei n° 686 de 02/06/1885), mas os seus moradores desejavam mudar de 

localidade, devido ao difícil acesso do local onde se localizava a missão. Em 1889, José 

Francisco Monteiro, que possuía muita influência política, conseguiu a transferência da sede, 

(Lei n° 790 de 13/11/1888) para a Freguesia com o nome de Nossa Senhora da Conceição do 

Beém de Humaitá. Em 1890, é criado o município de Humaitá com terras desmembradas do 

Município de Manicoré (SEDUC, 1993). 

Logo abaixo da cidade de Humaitá existe um lugar chamado Crato, onde ocorreu o 

registro dos primeiros documentos que narram a sua formação; nele, era registrado o ouro que 

descia do Mato Grosso em canoas. A ligação de Vila Bela com Pará através dos Rios 

Guaporé, Madeira e Amazonas forçava a parada dos viajantes em vários lugares, surgindo, 

desse modo, pequenos povoados. Houve tentativas de desenvolver essa região do Crato, mas 

nunca foi possível, pois o lugar era considerado doentio. Foi transformado, então, em um 

lugar-presídio, para onde eram enviados presos políticos, ladrões e criminosos. O Crato 

chegou a tornar-se sede do distrito de Manicoré, mas foi sendo abandonado aos poucos. 

Devido à sua localização geográfica, foi importante para a formação do município. 

Conforme explica Torres (2007), somente em 10 de abril de 1891 é formada a comarca 

de Humaitá, assinada pelo governador Eduardo Gonsalves Ribeiro (Lei n° 90 de outubro de 

1891), durante o período áureo da borracha. Em 1894, a sede da comarca é elevada à 
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categoria de cidade, por autoria do projeto de Lei n°17, de autoria do deputado Botinelly. De 

acordo com Almeida (2005), durante o primeiro ciclo da borracha chegaram para trabalhar em 

Humaitá centenas de nordestinos. Vieram também para compor a logística e organização da 

cidade comerciantes, jornalistas, advogados, professores, músicos, engenheiros e poliglotas de 

outros lugares do Brasil. 

A fortuna gerada pelos grandes seringais possibilitou a construção de diversos prédios 

(muitos influenciados pela arquitetura europeia) que existem na cidade, com destaque para a 

atual câmara de vereadores que antes abrigava o prédio da prefeitura, construída com toras de 

madeira de lei e pedras, o castelo (1908) construído para abrigar a família do médico José 

Alcântara Bacellar, o Grupo Escolar Oswaldo Cruz (1918), o Prédio da Biblioteca e a Igreja 

de Nossa Senhora da Conceição. Em Humaitá (1891), houve um jornal chamado 

Humaytaense, sob a direção do jornalista Henrrique Rubim, que circulou até o fim do 

primeiro ciclo da borracha, e outro denominado Madeirense, criado em 1917, o qual circulou 

até 1930, ambos de circulação diária. Durante o período áureo da borracha, os coronéis de 

Barranco que moravam em Humaitá iam a Manaus e a Belém, onde possuíam palacetes e 

viviam em festas, teatros e acendiam charutos com notas de mil reis (ALMEIDA, 2005). 

O seringal Três Casas, um dos mais prósperos, devido à influência política do 

proprietário Manoel de Souza Lobo, produzia a borracha crepada11 por encomenda para uma 

fábrica inglesa, por isso conseguiu manter o preço da borracha, mesmo quando despencou 

durante a crise. Esse seringal possuía uma biblioteca, um sistema de comunicação entre o 

barracão e o porto que ficava a alguns quilômetros de distância um do outro. Almeida (2005) 

diz que não se sabe ao certo o tipo de comunicação existente, mas encontrou relatos de que 

era telefone. O Senhor Lobo ganhou de presente da indústria para quem fornecia a borracha 

um rádio receptor à bateria, o primeiro dessa região. Chegavam no seringal Três Casas 

missões influentes vindas principalmente da França, Inglaterra e Portugal para realizarem 

estudos na região, os índios Parintintins viviam sob a “proteção” do proprietário do seringal. 

O seringal Paraíso de propriedade da família Lelles Monteiro, devido à sua localização 

geográfica, foi um dos maiores produtores de borracha, muito conhecido por ser palco do 

romance A Selva, escrito pelo português por José Maria Ferreira de Castro, que viveu e 

trabalhou como seringueiro, balconista escriturário entre 1911 e 1914. O seringal Bom Futuro 

pertencente a Pedro Celestino Lobato, o qual também era um dos maiores produtores. Os três 

                                                
11 Borracha natural de fina qualidade, hoje é uma das mais caras do mercado atual 
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destacam-se porque continuaram produzindo borracha mesmo durante o período de crise 

(ALMEIDA, 2005). 

Com a decadência da indústria da borracha na Amazônia a partir de 1910, causada 

principalmente pela ascensão dos seringais asiáticos, seguida da morte do comendador 

Monteiro (1917) e os problemas causados pela primeira Guerra Mundial, os seringais foram 

abandonados. Não havia motivos para permanecer em Humaitá. A alta sociedade desapareceu, 

retiraram-se para Manaus e Belém. A cidade caiu em total abandono, vivendo um período de 

estagnação. De 1930 a 1940, o extrativismo da sorva, borracha, castanha e copaíba 

constituíam uma economia de subsistência, incapaz de sustentar o município, que passou a 

depender de verbas do Estado (TORRES, 2007). 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) reabre os seringais na Amazônia para a 

produção e fornecimento da borracha para o mercado mundial. Os seringais em Humaitá 

foram reabertos e com a política de incentivo do governo veio para a região outra leva de 

nordestinos “soldados da borracha” para aumentar a produção. Dessa vez, trouxeram suas 

esposas e filhos e concentraram-se principalmente nos seringais Três Casas, Paraíso, Bom 

Futuro, mas a prosperidade durou pouco, e a economia da borracha já não era tão rentável. 

Com o fim da Segunda Grande Guerra e a liberação dos seringais asiáticos, a economia da 

borracha na Amazônia entrou novamente em crise e inicia-se novamente a decadência da 

produção do látex. O caráter primário do sistema gomífero na Amazônia não conseguiu 

sobreviver. 

A colonização inicial realizada pelos missionários jesuítas, pela expedição de Pedro 

Teixeira, por colonos sob o comando do Comendador Monteiro e vários outros, 

principalmente durante o período áureo da borracha, causou o desaparecimento de alguns 

grupos indígenas. Os que conseguiram resistir misturaram-se com nordestinos que chegaram 

durante o primeiro e segundo ciclo da borracha, formando, num primeiro momento, a 

população que compõe a cidade e que vai habitar inicialmente as comunidades ribeirinhas 

próximas aos antigos seringais. Elas formarão os primeiros núcleos caboclos espalhados pela 

floresta na região de Humaitá, haja vista que os colonos que aqui moravam se esvaíram com a 

crise ao qual a borracha foi acometida principalmente no fim do primeiro ciclo (1910), e 

muitos nordestinos não tiveram condições de retornar às suas cidades natais. 

Em algumas regiões da Amazônia, os seringalistas conseguiram transferir o sistema de 

aviamento da borracha na exploração da madeira (Rio Juruá) e da castanha. Assim, a 

produção agrícola começou a ocupar um papel central nos sistemas agrários, permitindo, ao 

mesmo tempo, fornecer alimentação e minimizar a dívida aos regatões (GUILLAUMET et al., 
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1990). As famílias deixaram progressivamente de lado o sistema de aviamento, para 

desenvolverem atividades de subsistência (agricultura, caça, pesca e coleta), utilizando a 

atividades extrativistas (madeira, castanha ou fibras vegetais em função da região) e seus 

eventuais excedentes para realizar trocas com os regatões que tinham substituídos os patrões 

(LESCURE, 2001). 

A cidade, fundada no período áureo da borracha, herdou não apenas uma população 

inicial remanescente dos grandes seringais e dos índios que sobraram, mas também conflitos 

pela posse de terra. 

A composição da população de Humaitá terá continuidade com a chegada de outros 

migrantes que, por incentivo do governo e pelos discursos de povoar a Amazônia, vieram das 

regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país a partir de 1950. A chamada colonização 

planejada era, no início, focalizada para a implementação de famílias sem-terra em pequenas 

propriedades, num sistema de rotação de terras, ao redor das novas estradas da Amazônia. Nos 

estados ao Sul da Amazônia (Mato Grosso, Rondônia), dois programas foram elaborados (PIN 

e PROTERRA). No Amazonas, iniciou-se a construção da BR‐174 de Manaus para Boa Vista 

e da BR‐319 de Manaus para Porto Velho (CLÉMENT, 2008). 

No município de Humaitá, em 1950, é iniciada a construção da estrada 

Humaitá/Lábrea, pela Companhia de Estradas de Rodagem do Amazonas (CERA) e, na 

década de 1970, a construção da rodovia Transamazônica, que corta a cidade (CLÉMENT, 

2008). Essas ações transformam a Humaitá em uma referência, pois se tornou um dos 

municípios integrantes dos planos de Desenvolvimento para a região devido à sua localização 

estratégica. 

As peculiaridades geográficas da região Sul do Amazonas dificultam a locomoção e as 

estratégias de integração entre os municípios, realizadas principalmente via fluvial. As 

estradas que existiam tornam-se intrafegáveis durante o período chuvoso, o que gera uma 

demanda maior de tempo e custo para a realização de pesquisas e/ou implantação de 

programas de desenvolvimento. O município com maior facilidade de acesso aos outros 

municípios da região e a outros Estados é Humaitá, localizando-se relativamente de forma 

central. 

As estradas pioneiras serviram de roteiros de migração para a Amazônia e foram 

planejadas para o estabelecimento de áreas de atividades econômicas na forma dos chamados 

“corredores de desenvolvimento” (KOHLHEPP, 2002, p. 38). A colonização agrícola, 

especialmente ao longo da Transamazônica, acabou fracassando, pois as condições ecológicas 

não foram devidamente compreendidas. Planejamento, levantamento topográfico, 
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organização, informações aos colonos, modelos de uso da terra, mudança rápida para culturas 

permanentes e facilidades de mercado foram inadequados. Em meados dos anos 1970, 

somente 7% do número planejado estava assentado na Transamazônica. Ainda assim, o slogan 

do governo, Há terra para todos na Amazônia, deu impulso à migração de massa para o 

Norte, tendo sido iniciada espontaneamente na segunda metade dos anos 1970. Nesse período, 

começam a chegar à cidade colonos vindos principalmente da região Sul do país, que irão se 

reproduzir e contribuir de maneira significativa na composição da população e cultura do 

município, atraídos pela vantagem de comprar terras a preços menores do que os praticados 

na região Sul. 

Assim, conforme explica Loureiro (2002, p. 10), nos limites Sul da Amazônia, mas, 

precisamente nos estados do Mato Grosso, Rondônia, Acre e Sul do Amazonas, empresários 

sulistas iniciaram a compras terras para desmatar e desenvolver projeto pecuaristas, sem 

preocupação com as populações morando nas terras, iniciando um movimento de resistência 

de grupos que já habitavam a floresta, a exemplo, no estado do Acre, em que há o movimento 

dos Empates, famílias seringueiras que iniciaram movimentos de combate à expansão do 

capital agropecuário que buscava se territorializar através do latifúndio pecuarista. 

Os grandes projetos de colonização (1970-1981) acabaram fracassando no município, 

no entanto, a grande demanda de migrantes do final dos anos 1970 que se manteve na região 

obrigou o Estado a iniciar o processo de assentamento realizado, conforme explica Maciel 

(2004a, p. 30), através de uma nova metodologia, que incluía a redução do lote pela metade e 

a quase desobrigação total do Estado em relação à infraestrutura, como é caso do Projeto de 

Assentamento Rápido (PAR) entre 1980 e 1982. 

A partir de 1986, Maciel (2004a) explica que os Projetos de Assentamento (PA) irão 

caracterizar-se de um lado sob a direção do Estado e de outro, sob a crescente organização 

política do Movimento Sem-Terra. Assim, em 1985, o Conselho Nacional dos Seringueiros 

(CNS), reunidos em Brasília, passou a exigir o fim da colonização dos seringais e a sua posse 

via concessão de uso, para que assim pudesse ser mantido o extrativismo. Esse pedido visava 

também solucionar a questão fundiária e proteger a floresta contra as ameaças do 

desmatamento, para implantar a exploração pecuária (LOUREIRO, 2002). 

Em 1987, dos seringueiros surgiu a proposta dos Projetos de Assentamento 

Extrativista (PAE) acolhida pelo INCRA, destinados a ser implantado em áreas já degradadas 

por um organismo fundiário. O PAE visa regularizar a situação de quem já está “assentado”, 

no caso o seringueiro (MENEZES, 2009). 
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A partir da década de 1990, intensifica-se na Amazônia a produção de soja. No estado 

do Amazonas, foi iniciada no final dos anos de 1990, incentivada pelo Programa Terceiro 

Ciclo de Desenvolvimento e, atualmente, faz parte do Programa Polo de Desenvolvimento de 

Grãos do Sudoeste do Amazonas, na região sul do Estado, em áreas de campos naturais dos 

municípios de Humaitá, Canutama, Manicoré e Lábrea. Os primeiros plantios mecanizados 

ocorreram nas áreas dos campos naturais numa faixa de 800 mil hectares, sob um intenso 

programa de fomento e crédito (LIMA; MEY, s/d). 

O estado do Amazonas, que até então não tinha a soja como uma de suas culturas, 

teve, a partir da implantação desse Programa, uma ampliação, tanto da área plantada quanto 

de sua produção. Segundo o Anuário Estatístico do Amazonas (2004), em 1998, a área colhida 

no estado foi de 587 hectares e uma produção de 796 toneladas. Em 2000, saltou para 1.036 

há, obtendo 1.408 toneladas. A safra 2004/2005 já apresenta 2,1 mil ha, e a produção subiu 

para 5,4 mil toneladas (CONAB, 2005). A introdução dessa cultura intensificou a pressão 

sobre as áreas de campos naturais e sobre a floresta amazônica, mesmo que de forma indireta, 

elevando as taxas de desmatamento do Estado. 

Dois polos destacam-se na produção de soja no Estado: o polo do Madeira, formado 

pelos municípios do wul do Amazonas, dos quais Humaitá é o principal, e o polo de 

Itacoatiara, onde a soja é cultivada nos municípios de Manacapuru e Itacoatiara. Nesse último, 

está instalado o Terminal Graneleiro, pertencente ao Grupo André Maggi (FLEXOR et al., 

2006). 

A expansão do cultivo de soja na Amazônia desencadeou um conjunto de mudanças 

nos modelos de ocupação territorial e de produção regional. Espacialmente, a implementação 

dos eixos de integração e dos corredores de exportação permitiu a incorporação de espaços 

regionais Santarém e Humaitá aos mercados e cadeias globais. Os grupos Cargill e Maggi se 

apresentam como as duas principais organizações atuantes na região, todavia é importante 

ressaltar que essa articulação espacial e organizacional teve forte apoio institucional 

(FLEXOR et al., 2006). 

Além da soja, o arroz também foi de grande potencial na década de 1990 e início dos 

anos 2000. Conforme dados do SEBRAE (1999), o setor primário agrícola apresentava-se da 

seguinte maneira em 1997. 
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  Tabela 1 – Culturas alimentares do município de Humaitá anos 1990 

 

Cultura 

N° de  

produtos 

assistidos 

Área  

plantada 

(ha) 

N° de 

produtos a 

serem 

 assistidos 

Área a ser 

plantada 

(há) 

Produção 

esperada 

Arroz (sequeiro) 291 12.839 350 23000 62000 

Arroz (irrigado) 1 800 5 2000 12000 

Soja 5 665 20 4000 8400 

Milho 100 150 180 2000 4200 

Mandioca 231 300 300 300 90 farinha 

Feijão 200 200 300 500 25 

Total 828 14.954 1155 31800 86715 
Fonte: IDAM, 1997. 

 

As plantações de milho e feijão eram provenientes de assentamentos e comunidades 

ribeirinhas com baixa viabilidade econômica, mas de qualidade elevada, porém com potencial 

pouco explorado. Em relação à cultura da mandioca, predomina a pequena produção 

doméstica sob duas formas: raiz e farinha, cuja qualidade deixa a desejar, ocasionando queda 

do valor do produto e baixa produtividade (SEBRAE, 1999). 

Humaitá possui uma secadora de grãos com capacidade para 30 toneladas por 

secagem, 3600 toneladas para armazenagem e uma capacidade de beneficiamento de grãos a 

uma velocidade de 1200 km/h. Em época de colheita, o município chegou a receber de 15 a 

16 caminhões de grãos para beneficiamento (SEBRAE, 1999). 

A tentativa de implantação de novas culturas na região de Humaitá foi frustrada com 

o fim do programa terceiro ciclo e os problemas com as condições ecológicas. A fábrica de 

beneficiamento de grãos (arroz e soja) foi desativada. Os colonos vindos do sul concentraram-

se à beira da Transamazônica (BR-230), BR‐319 de Manaus – Porto Velho, trabalhando 

principalmente com a pecuária e o extrativismo madeireiro. A grande maioria concentrou-se 

no setor terciário: comércios dos mais variados, restaurantes, malharias, hotéis, padarias, 

açougue etc. (SEBRAE, 1999). Misturaram-se à população, causando a junção da cultura 

sulista que pode ser observada facilmente no cotidiano da cidade e se torna mais clara nas 

manifestações culturais, nas festas de rodeios e bailão que ocorrem constantemente na cidade. 

Nas comunidades ribeirinhas distantes das BRs, mantiveram-se os grupos caboclos 

remanescentes do período da borracha, grande parte vivendo ainda sob o sistema agrícola 

familiar (subsistência) e enfrentando conflitos pela posse da terra herdados durante período 

dos seringais. Para amenizar esses problemas, o governo investiu na implantação de 

Assentamentos Rurais e Unidades de Conservação no Estado e no município, intensificando a 
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reforma agrária (da nova República) e o combate de ilícitos ambientais e fundiários como 

agenda política (SDS, 2005). 
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3 ESCOLARIDADE E PRODUTIVIDADE 

 

Ferraro (2008), Azevedo (1997) e Cury (2005) compartilham do pensamento de que o 

Brasil possui uma dívida social com sua população no que se refere à oferta da educação ao 

longo dos últimos cinco séculos. Assim, na definição e nos rumos das políticas públicas de 

educação, é constate a persistência de um padrão educacional excludente e seletivo que acaba 

por negar, ainda hoje, o direito à escolarização básica de qualidade a grande parte da 

população. É possível observar, ao longo da história da educação no Brasil, os debates 

realizados sobre esse problema e as dificuldades em transcrever os anseios do povo em forma 

de lei. Em alguns momentos, quando seus anseios são transcritos, não conotam o tom que 

necessita ser ouvido por ele. 

É possível citar como primeira necessidade e anseio negado o problema relacionado à 

conquista do direito de acesso à escola gratuita. Esse anseio aparece pela primeira vez na 

primeira Constituição de 1824, outorgada por D. Pedro I, em 25 de março. Nela, apenas um 

artigo se refere à educação, o de número 179 inciso XXXII, destacando que “a instrução 

primária é gratuita a todos os cidadãos” (CAMPANHOLE 1983 apud SAVIANE, 2013, p.07). 

O problema é que nem todos eram considerados cidadãos, portanto esse documento excluiu 

do usufruto desse direito os escravos que nesse período correspondiam a mais de um terço da 

população e todos os outros indivíduos que não dispusessem de renda líquida anual 

correspondente a 100$000 por bens de raiz, indústria ou emprego, pois somente a esses era 

reservado também o direito à cidadania12. O que estava em discussão não era a escolaridade 

do povo (AZEVEDO, 2005). 

A predominância da cultura escravocrata nas representações sociais das elites 

senhoriais configurou uma valorização própria da escola. Essa se construiu em oposição ao 

mundo do trabalho, o que justifica, de certo modo, a estruturação de um sistema dual. Um 

para formar as elites que conduziriam os destinos do país até a primeira república, e o outro 

para se encarregar da educação da população “livre” e pobre, de responsabilidade da 

província e mais tarde do estado. Esse sistema daria origem à futura rede de ensino pública e 

gratuita (CURY, 2005). 

De acordo com Azevedo (2005), essas escolas não foram frequentadas por pobres, mas 

sim pela classe média, e os que conseguiram nela ingressar tiveram sua única possibilidade de 

                                                
12 Só poderiam se tornar cidadão prestantes candidatos a cargo eletivos ou seno nomeáveis para autos postos 

executivos as elites de alta renda. (COSTA apud AZEVEDO, 2005). 
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instrução. Em 1890, conforme nos mostra Hadadd e Pierro (2000), havia, no Brasil, 14 

milhões de habitantes, sendo (82%) da população analfabeta. 

Em 1878, num pronunciamento na Assembleia-Geral Legislativa, o deputado Leôncio 

de Carvalho defendeu o projeto de reforma educacional que levou seu nome, apresentando 

claramente os ideais liberalistas de dar ao povo as instruções necessárias para tornassem 

trabalhadores da indústria visando o aumento da produção com o objetivo de enriquecer o 

estado burguês. 

A segunda constituição, primeira do regime republicano datada de 1891, limitou-se 

também apenas a enunciar um princípio educacional, nesse caso, o da laicidade, ao 

estabelecer que, no parágrafo 6° do artigo 72: “será leigo o ensino ministrado nos 

estabelecimentos públicos” (SAVIANI, CAMPANHOLE, 2013, p. 587). Essa constituição não 

altera nenhuma questão inerente à escolarização da população. O que está em cheque nesse 

período é a separação entre o Estado e a Igreja que desde o período colonial vinha sendo 

responsável por uma fatia significativa da educação brasileira. A Igreja era responsável pela 

educação das camadas mais elevadas. No calor dos debates, a Igreja era responsabilizada 

pelos altos índices de analfabetismo, pois se dedicou apenas à educação das elites. 

O caráter da laicidade que se imprimiu à república aliado à intensa veiculação do 

liberalismo-nacionalista suscitaram reações da Igreja. Se o estado assumisse a 

responsabilidade do ensino, o seu monopólio na área estaria ameaçado. Assim, a Igreja se 

colocava em contraposição às ideias propagadas pela Associação Brasileira de Educação 

(ABE), que disseminava a gratuidade e laicidade da educação. Era a favor de uma 

escolarização acadêmica, classicista e classista (AZEVEDO, 2005). Apesar do discurso, a 

autora alerta que ainda não se pode falar da educação como uma questão nacional. Com essa 

característica, ela só se configurará nas décadas iniciais do século XX no seio do movimento 

que vai consolidar a afirmação da ordem capitalista. O campo educacional é apenas 

estruturado como um setor e iniciam as ações do estado visando sistematizar a sua regulação. 

Além disso, a predominância do caráter agroexportador da economia e os moldes em 

que as atividades agrícolas eram praticadas naquele período não faziam da escolarização um 

problema, muito menos uma necessidade. As mudanças ocorridas no país no século XIX, 

principalmente as econômicas, contribuíram para a firmação da sociedade burguesa. Situações 

como a quebra de poder econômico dos proprietários rurais desvinculados da produção 

cafeeira e a adoção de trabalho livre não foram suficientes para que houvesse a necessidade 

interna de qualificação da força de trabalho. As lavouras cafeeiras, polo dinâmico do processo 
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de acumulação, serviram-se dos trabalhadores imigrantes estrangeiros e, na maior parte dos 

demais setores da economia, empregava-se trabalho escravo (AZEVEDO 2005). 

Esse caráter se modifica à medida que a economia se modifica ao redor do mundo. A 

utilização do trabalho livre começa a se impor na conjuntura internacional e as medidas 

tomadas internamente apontavam para a abolição da escravatura de caráter global. Para 

alguns, urgia a necessidade de educar as massas, tidas como improdutivas, sem moral, 

incapacitadas. Na visão desses, a educação escolarizada apresentava-se como um poderoso 

instrumento de moralização e de adestramento para o trabalho. Evidentemente, o usufruto do 

direito não era apresentado ao povo nesse contexto, a oferta da escolarização para as camadas 

populares era debatida e incentivada tomando como ideal o seguinte aspecto: 

 
[…] porém toda a despesa feita com a instrução do povo importa na realidade uma 

economia, por que está provado por escrupulosos trabalhos estatísticos, que a 

educação diminuindo consideravelmente o número de indigentes dos enfermos e dos 

criminosos, aquilo que estado despende com as escolas poupa em maior escala com 

asilos, hospitais e cadeias. Por outro lado a instrução, moralizando o povo, 

inspirando-lhe o habito e o amor ao trabalho, que é tanto mais fecundo quanto mais 

inteligente é instruído aquele que o executa, desenvolve todos os ramos da indústria, 

aumenta a produção e com esta a riqueza pública e do estado (CARVALHO apud  

MOACYR, 1937, p. 183-184, v. 2). 

 

A educação para o meio rural somente começa a ser pensada após a proclamação da 

república, em 1889. O contexto econômico do país muda, sendo necessário, portanto, mão de 

obra qualificada. O governo instituiu, então, a pasta da Agricultura, Comércio e Indústria para 

atender estudantes das áreas rurais. Entretanto, ela foi extinta entre 1894 e 1906 (PASSADOR 

(s/d) apud PINHEIRO, 2001). 

O século XX se inicia ainda com o Brasil possuindo características fortemente 

agroexportadoras com dinâmicas de padrões autoritários herdados do período colonial; em 

contrapartida, adentravam no país os germes de deflagração do processo de modernização 

capitalista. A partir de 1920, inicia-se uma série de eventos internacionais que marcaram a 

estrutura política e econômica do país. Após a primeira guerra, a Inglaterra, que financiava a 

política agrária do Brasil, perdeu o controle da economia para os Estados Unidos, que se 

tornou a nova potência mundial. No Brasil, ocorreram movimentos significativos à mudança 

política do país. Em 1922, a Semana da Arte Moderna, o Movimento dos 18 Forte e a 

Fundação do Partido Comunista em 1924, a Reforma Tenentista e a Reforma Prestes são 

acontecimentos que marcaram a época (SOUZA, 2014). 

Até 1920, não havia preocupação com a escolarização da população camponesa; nesse 

período, há um primeiro movimento chamado de ruralismo pedagógico que visava à defesa da 
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escola integrada às condições locais regionalistas com o objetivo de promover a fixação do 

homem ao campo e combater o êxodo rural, que estava ocorrendo devido ao processo de 

industrialização. A esse movimento estavam associados grandes latifundiários que temiam 

perder a mão de obra barata que dispunham e da elite urbana que temia o inchaço das 

periferias nas cidades (SOUZA apud LEITE, 1999). 

 Esse movimento defendia um currículo e metodologias específicas para a educação do 

campo. A aclamação era por escolas adaptadas à vida rural. A visão romântica era a de que o 

Brasil era um país de vocação agrária, ideologia que fundamentou os objetivos educacionais 

desse movimento (SOUZA apud CALAZANS et al., 1993). 

A crise econômica capitalista de 1929 e a queda do preço do café, principal atividade 

agrícola e econômica do país, ocasionaram uma crise política e exigiram mudanças na 

superestrutura do país. Assim, a primeira era Vargas, que teve uma concepção salvacionista13, 

ampliou a consciência cada vez mais explícita da função da escola no trato da questão social. 

A Revolução de 1930 foi o marco referencial para a entrada do Brasil no mundo capitalista de 

produção. Durante essa revolução, desencadearam-se profundas mudanças no país. O modelo 

agrário-comercial de exportação passou a ser questionado, uma vez que fazia com que o 

Brasil fosse dependente dos países industrializados (HADDAD; PIERRO, 2000). 

O surgimento de um novo modelo econômico fez com que a educação escolar fosse 

considerada necessária a um número maior de pessoas e imprescindível como alavanca do 

desenvolvimento econômico no contexto da industrialização e urbanização do país 

(HADDAD; PIERRO, 2000). Essa, então, pela primeira vez apresentou-se como um dos 

maiores problemas nacionais, sendo vista como um meio de segregação social. Deveria, 

assim, “reconhecer que todo o indivíduo teria o direito de ser educado até onde permitia as 

suas aptidões naturais, independente de razões de ordem econômica e social” (SAVIANI apud 

TORRES, 2010). 

De acordo com Freitas (2011), a década de 1930 marca o início da educação rural que 

ocorre concomitante ao processo de industrialização, que gerou um processo de êxodo rural 

intenso, marcado pelo discurso de modernização do campo e da necessidade de adaptar o 

camponês às suas práticas, que eram consideradas atrasadas, para os padrões de modernidade 

nascente. 

                                                
13 A concepção salvacionista predominante nesse período relaciona-se à ideia de que na educação estavam 

contidas todas as possibilidades de solução dos problemas do país: sociais, econômicos e políticos, e por meio 

dela seria possível o alcance da modernização do país. 
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A criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, em 1930, a reforma de 

Francisco Campos, em 1931, e o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, dirigido ao 

povo, apontavam, de acordo com Saviani (2006b), à construção de um sistema nacional de 

Educação. Nesse contexto social e educacional, houve, em 1932, por meio da Escola Nova14, 

a elaboração do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que se tornou o marco inaugural 

do projeto de renovação educacional do país. Além de constatar a desorganização do aparelho 

escolar, recomendava que o Estado constituísse um plano geral de educação e universalizasse 

a escola pública, laica e obrigatória. Esse documento passa a ser um marco, utilizado em 

discussões subsequentes no campo educacional, diferenças étnicas e sociais, pois trabalha 

com a perspectiva de que todos são iguais, diferenciando-os somente em suas capacidades 

cognitivas (SAVIANI, 2004). Observa-se que, apesar desse novo entendimento sobre a 

educação, esse pensamento permaneceu com caráter elitista e excludente. 

A nova constituição republicana, aprovada em 16 de julho de 1934, foi a primeira a 

destinar todo um capítulo à questão educacional. No capítulo II, nomeado “Da educação e da 

cultura”, destacam-se os seguintes princípios educacionais: universalidade da educação, ao 

proclamar, no artigo 149, que “a educação é direito de todos”. Orientava também para a 

construção de um plano nacional de educação que se prorrogou até 1936. 

Nessa constituição, reivindicava-se ainda por meio da escola nova a inclusão de uma 

formação para o campo. O resultado concreto disso foi que 20% dos recursos deveriam ser 

dirigidos para a educação no campo. No entanto, esse dispositivo nunca foi posto em prática 

(BRASIL, 2007). 

Depois, na Constituição de 1937, esse mesmo movimento foi o responsável por 

reivindicações pela formação profissionalizante agrícola para o meio rural. Nesse período, 

devido às mudanças ocorridas na República, a produção agrícola estava sendo requerida, 

surgindo, então, a necessidade de organizar institucionalmente uma formação que atendesse 

às necessidades de modernização no setor agrícola do país (ABRAHÃO, 2010). 

O estado novo (1937-1945), marcado pela ditadura Vargas, assumirá a educação como 

um aparelho ideológico, colocando-o a serviço do interesse capitalista. Na Constituição de 

1937, manteve a competência conferida à União de traçar as diretrizes da educação nacional e 

                                                
14 Escola Novista ou Escola Nova é o movimento de renovação do ensino.  

No Brasil, as ideias da Escola Nova foram inseridas em 1882 por Rui Barbosa (1849-1923). O grande nome do 

movimento na América foi o filósofo e pedagogo John Dewey (1859-1952). Para John Dewey, a educação é 

uma necessidade social. Por causa dessa necessidade, as pessoas devem ser aperfeiçoadas para que se afirme o 

prosseguimento social, assim sendo, possam dar prosseguimento às suas ideias e conhecimentos. No século 

XX, vários educadores se evidenciaram, principalmente após a publicação do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, em 1932. 
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criar o conselho nacional de educação com a tarefa de elaborar o Plano Nacional de 

Educação. Tal documento sugere que a educação fosse preparadora da mão de obra para o 

mercado capitalista e dispôs que o ensino e a ciência fossem ofertados por indivíduos e 

associações particulares, incumbindo ao estado apenas a responsabilidade de manter o ensino 

de primeiro grau e as escolas manuais primárias e secundárias (LEITE, 1999).  

Na década de 1940, a educação brasileira incorporou a matriz curricular urbanizada e 

industrializada. Esse fato fez com que a educação reafirmasse características voltadas aos 

interesses sociais, culturais e educacionais das elites como sendo fundamentalmente mais 

relevantes para todo povo. Dois anos depois, essas características foram explicitadas e 

promulgadas na Lei Orgânica da Educação Nacional (1942), com o objetivo de formar as 

elites condutoras do país e os operários para a indústria. Assim, o ensino secundário seria 

ofertado aos filhos das elites e o ensino profissional seria oferecido aos filhos dos operários 

das indústrias. Nesse período, são criadas instituições como SENAI e SENAC, marcando 

claramente a distinção entre ensino e trabalho intelectual para a classe dominante e ensino e 

trabalho manual para a classe operária (BRASIL, 2007). 

O imperialismo americano interessava-se cada vez mais pela educação das populações 

do campo, prevendo resultados de controle ideológico dessas populações, pois precisavam, de 

acordo com Souza (2014), conter o avanço das lutas camponesas, temendo que ocorressem 

novamente movimentos rurais contra as oligarquias, como Canudos (1896-1897), Contestado 

(1912-1916) e Pau de Colher (1937-1938). 

Em 1945, firmaram um acordo entre o governo brasileiro e a fundação interamericana 

de educação, possibilitando o desenvolvimento de relações mais íntimas com docentes 

agrícolas dos Estados Unidos, facilitando o treinamento de brasileiros e americanos 

especializados em ensino profissional agrícola e possibilitando que fossem programadas 

atividades para o setor de educação rural, do interesse de ambas as partes. Contudo, esse 

acordo não serviu para a escolarização popular. Para dar conta desses objetivos, foi criada a 

Comissão Brasileiro-Americana de Educação para as Populações Rurais (CBAR), gerenciada 

pelo Ministério da Agricultura e implantada no Norte e Nordeste do país, materializando-se 

em “Clubes Agrícolas” que, junto com escolas primárias do campo, criaram centros de 

treinamentos. Em 1945, foram fundados 38 centros de treinamento com 1000 matriculados. 

Em 1947, eram 1450 centros, e, em 1958, somavam-se 2183. Difundiam “o amor à terra”, o 

“gosto pelas atividades produtivas”, afirmando a identidade camponesa subalterna aos 

interesses dominantes, negando o conflito social (SOUZA apud MENDONÇA, 2007). 



61 

 

A Constituição de 1946, promulgada em 18 de setembro do mesmo ano, determinou à 

União a incumbência de fixar as diretrizes e bases da educação nacional. Essas tentativas 

converteram-se na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi aprovada 

somente em 1961. A falta de compromisso do Estado com a educação do homem do campo 

continuou sendo expressa sete anos mais tarde, na Constituição Federal de 1946, 

estabelecendo que, 

 
O financiamento e a responsabilidade da educação dirigida às classes operárias 

fossem transferidos a empresas privadas, industriais, comerciais e agrícolas 

obrigando-os a oferecer o ensino primário gratuito para empregados e os filhos 

menores de 14 anos (BALEEIRO; SOBRIDINHO apud PINHEIRO, 2001, p. 4). 

 

Nas décadas de 1950 e 1960, a questão agrária foi um dos principais pontos que 

polarizaram os debates políticos. Para Barreiro (2010), a década de 1950, assim como as 

demais, foi marca pela ideia de progresso decorrente do desenvolvimento industrial. O Brasil 

buscava adequar-se à expansão da indústria, buscando modernizar o campo. O processo de 

modernização da agricultura, chamado de Revolução Verde, desmantelou o processo de 

autossustentabilidade para os quais os agricultores haviam sido formados. Esses aderiram, em 

oposição à sua qualidade de vida, à produção para a venda externa de produtos, o que 

contribuiu para a expulsão de muitos deles do campo (MEURER, 2010). 

A ideia de modernização da agricultura acentuou valores centrados na cultura urbana, 

em detrimento da cultura do campo, reforçando extremos valorativos dessa cultura pela 

formulação de estereótipos negativos sobre o homem que reside no campo, tais como 

“ingênuo, preguiçoso, doente, rústico, atrasado, desambicioso, entre outros” (BARREIRO, 

2010, p. 15). 

Esse estereótipo sobre o homem do campo permitiu a criação de programas que 

objetivaram o desenvolvimento das populações carentes. Um deles foi a Campanha Nacional 

de Educação Rural (CNER), criada em 1952, no segundo mandato de Getúlio Vargas, 

oficializada em 1956, no governo de Juscelino Kubitschek, e extinta em 1963. Seu principal 

objetivo era adequar o homem do campo ao plano de desenvolvimento econômico por meio 

da Educação de Base (BARREIRO, 2010). 

 
O Estado Desenvolvimentista deu continuidade aos programas educacionais 

gestados na década anterior: A CEAA e a CNER foram mantidas, apesar da visível 

decadência. Com esta ação o Estado visava à retomada da função de ambas. 

Também como solução ao “atraso”, em 1958 e 1959, elaboraram-se projetos pilotos 

de educação comunitária, inspirados nas Escolas de Serviço Social Americanas, no 

entanto, estas experiências foram pouco significativas para o período. O Programa 

de Metas por sua vez, contemplava a “meta educação” e propunha adequar à 5 
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estrutura de nosso sistema educacional às solicitações do processo de 

desenvolvimento econômico acelerado, definindo investimentos em todos os níveis 

de ensino (SOUZA, p. 115-116, 1999). 

 
No período Vargas (1930-1945), o modelo nacional desenvolvimentista industrial se 

consolidou, sendo posteriormente apoiado pela internacionalização da economia do governo 

de Juscelino Kubitscheck. Em meio a um longo processo de enfrentamento entre forças 

políticas e econômicas, foi aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, nº 4024/61, que continuou a evidenciar o caráter fortemente elitista da educação 

urbana, à medida que mostrou o descompromisso do Estado no que diz respeito às populações 

pobres e rurais. Isso explica por quais motivos o processo de modernização do país passou a 

expulsar o homem do campo (WIZINIEWSKY, 2010). 

A década de 1950 foi marcada por diversos projetos e eventos na educação rural, que 

tinham como objetivo central industrializar e inserir o Brasil na lógica do capital estrangeiro. 

Um dos problemas causados por esse ideal de modernização foi o adensamento das cidades. O 

fluxo migratório vindo do campo na década de 1960 tornou-se tão intenso que a educação 

para as populações do campo foi adotada pelo Estado como estratégia de contenção 

migratória, a fim de atender aos interesses da elite brasileira, até então preocupada com o 

“crescimento do número de favelados nas periferias dos grandes centros urbanos” (BRASIL, 

2007, p. 11). 

Essa preocupação é afirmada na LDB de 1961, em seu art. 105, que nos diz: “os 

poderes públicos instituirão e ampararão serviços e entidades que mantenham na zona rural 

escolas ou centros de educação, capazes de favorecer a adaptação do homem ao meio e o 

estímulo de vocações e atividades profissionais”. Assim, a educação rural na lógica capitalista 

serviria para conter a migração do campo para as cidades e para a formação técnico-

profissional de trabalhadores, visando solucionar o problema das agitações urbanas 

(SHIROMA; EVANGELISTA, 2007). 

Os discursos proferidos ilustram a defesa do ruralismo pedagógico “[...] A escola rural 

não se organizou ainda nem para elevar de nível as populações do campo, civilizando-as nem 

para fixá-las, integrando-as na sua região, dando-lhes o sentimento de conhecimento direito 

das coisas ambientes e preparando-as para as atividades dominantes do meio’’ (FERNANDO 

DE AZEVEDO, 1962, p. 48). A educação rural contribuiu para que se perpetuassem as 

desigualdades sociais no campo, com desvantagem nítida para os camponeses. Os poderes 

públicos instituirão e ampararão serviços e entidades que mantenham na zona rural escolas 
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capazes de favorecer a adaptação do homem ao meio e o estímulo de vocações profissionais 

(FERNANDO DE AZEVEDO, 19662, p. 11). 

Em 1962, é elaborado o primeiro Plano Nacional de Educação (PNE), já na vigência 

da primeira LDB/1961, idealizada em 1932, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. 

Um conjunto de metas quantitativas e qualitativas a serem alcançadas num prazo de oito anos 

foi elaborado, sendo que esse documento não continha especificidades voltadas para a 

educação no meio rural (BRASIL, 2010), entretanto pontuou em parte anseios da população e 

contemplava, sobretudo, a formação de indivíduos pautada nos interesses econômicos e 

políticos da classe dominante brasileira. O primeiro PNE não foi proposto em forma de Lei, 

sofrendo modificações ao longo dos anos. 

O golpe militar de 1964 e o desenvolvimento de um modelo econômico de base 

capitalista fizeram com que as questões relacionadas à vida no campo, entre elas a educação, 

fossem, aparentemente, assunto já resolvido (BRASIL, 2007). A repressão foi imposta 

mediante autoritarismo e tentou-se acabar definitivamente com a educação popular que 

auxiliava no esclarecimento da população e fortalecia os seus interesses, atitudes que 

confrontavam os interesses do governo (HADDAD; PIERRO, 2000). 

Os diversos movimentos sociais voltados para a mobilização política da sociedade 

civil sofreram um pesado processo de repressão política e policial. Essa repressão resultou na 

desarticulação e na suspensão de muitas dessas iniciativas, tais como: “Centro Popular de 

Cultura (CPC), criado no ano de 1960 em Recife-PE; os Centros de Cultura Popular (CCP), 

criados pela União Nacional dos estudantes em 1961 e o Movimento Eclesial de Base (MEB), 

órgão da Confederação Geral dos Bispos do Brasil (CNBB)” (BRASIL, 2007. p. 11). Muitos 

dos que trabalhavam com educação popular foram presos e exilados (HADDAD; PIERRO, 

2000). 

Ao mesmo tempo que reprimiu os movimentos de educação popular, o governo militar 

buscou atingir resultados imediatamente notáveis no que tange à redução da taxa de 

analfabetismo. Para isso, criou uma série de programas, como o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL), que se caracterizou como uma campanha de alfabetização em 

massa, sem compromisso com a escolarização e desvinculada da escola (BRASIL, 2007). 

A Constituição Federal 1967 e a Emenda Constitucional de 1969 mantiveram o 

compromisso das empresas agrícolas no processo formativo rural que havia sido aprovado na 

Constituição Federal de 1947, mantendo o financiamento e a responsabilidade da educação 

dirigida às classes operárias como responsabilidade das empresas privadas (industriais, 

comerciais e agrícolas), obrigando-as a oferecer o ensino primário gratuito para empregados e 
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seus filhos menores de 14 anos (HADDAD; PIERRO, 2000). Era interessante que as empresas 

agrícolas instaladas no campo ao servirem da mão de obra do pequeno produtor deveriam 

educá-lo, profissionalizando-o, assim como aos seus filhos. 

A LDB n° 5692 de 1971 prosseguiu com caráter discriminador em relação às políticas 

públicas educacionais para as populações do campo. Os professores do campo eram os menos 

habilitados, e não recebiam qualificação adequada para trabalhar com as comunidades locais, 

 
Os currículos de ensino de 1° e 2° graus elencavam uma série de disciplinas que 

acompanhavam o núcleo comum, sendo que a parte diversificada visava atender as 

particularidades locais. Dos conteúdos que compunham a parte diversificada 

somente dois eram relacionados ao meio rural, e ainda assim, não contemplavam os 

interesses dos agricultores familiares e sim dos grandes proprietários (GRITTI apud 

WIZINIEWSKY, 2010. p. 30). 

 

Na década 1980, durante a ditadura militar, organizações da sociedade civil, 

especialmente as vinculadas à educação popular, introduziram a educação do campo nas 

discussões sobre a redemocratização do país. “A ideia era reivindicar e simultaneamente 

construir um modelo de educação sintonizado com as particularidades culturais, os direitos 

sociais e as necessidades próprias à vida dos camponeses” (BRASIL, 2007, p. 11). Com o fim 

da ditadura militar e o fortalecimento dos movimentos sociais que lutavam pela reforma 

agrária, as questões referentes às condições de vida e trabalho de quem vive ou trabalha no 

campo voltaram ao centro das atenções com atenções redobradas (BRASIL, 2010). 

De acordo com Pinheiro (2001), foi a partir do contexto de resistência e de 

mobilização social que a Constituição Federal de 1988 consolidou o pacto do Estado e da 

sociedade brasileira em promover a educação para todos, garantindo o direito ao respeito e à 

adequação da educação às singularidades do país. 

Finalmente, a Constituição de 1988, promulgada em 5 de outubro,  

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - garantia de padrão de qualidade (BRASIL, 2010, p. 35). 
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Com o processo de redemocratização brasileira, a Constituição Federal de 1988, art. 

205, abriu margem para uma visão diferenciada sobre a oferta da educação e sua 

universalização, garantindo, assim, a criação de políticas educacionais, que asseguraram o 

direito não somente ao acesso, mas também à qualidade para todos, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho (BRASIL, 2010). 

A Constituição, no art. 214, pontuou bases para a elaboração de documentos 

fundamentais, como a nova versão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDB 9394/96 e 

o Plano Nacional de Educação – PNE/2001/2010, 

 
A Lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, com o objetivo de articular o 

sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos e metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio 

de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que 

conduzem a (EC n° 59/2009) I- Erradicação do analfabetismo; II- Universalização 

do atendimento escolar; III- Melhoria da qualidade do ensino; IV- Formação para o 

trabalho; V- Promoção humanística, cientifica e tecnológica do País; VI- 

Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto (BRASIL, 2010, p. 57). 

 

A LDB nº. 9394 foi sancionada sem vetos no dia 20 de dezembro de 1996, pelo então 

presidente da República Fernando Henrique Cardoso (BRASIL, 2009). Em relação à 

educação para o campo, o art. 28 do Capítulo II da lei cita que, na oferta da educação básica 

para as populações rurais, os sistemas de ensino proverão as adaptações necessárias à sua 

adequação, visando: às peculiaridades da vida rural de cada região, especialmente as 

relacionadas aos conteúdos escolares; às metodologias e à organização escolar no que se 

refere à adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola da comunidade, bem como 

suas condições climáticas e à natureza do trabalho rural (BRASIL, 2010). 

De acordo com Barreiro (2010), a LDB nº. 9394 não define uma política educacional 

para o campo, por isso a necessidade de se discutir uma política específica para o meio rural. 

Ela reconhece em seus artigos 3, 23, 27 e 61 “a diversidade sociocultural e o direito à 

igualdade e à diferença, possibilitando a definição de diretrizes operacionais para a educação 

rural sem, no entanto, romper com um projeto global de educação para o país” (BRASIL, 

2007. p. 16). 

O reconhecimento dessas especificidades explicitadas na LDB abriu espaço para que 

diversos grupos que trabalhavam com a educação do campo pudessem exigir melhorias para 

essa área. Assim, difundiu-se nas últimas décadas uma poderosa ideologia agrarista de 
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revalorização do campo e de quem vive no campo, sobretudo a partir das ações da Igreja 

católica e da Igreja luterana, mediante a Pastoral da Terra, e também a partir das ações e dos 

projetos do MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A discussão baseia-se na 

necessidade de uma política educacional que contemple a cultura do homem do campo 

(CALDART, 2004). 

O sistema educacional brasileiro evolui e se modifica conforme o processo de 

desenvolvimento econômico, que não contempla os anseios das populações que residem no 

campo e vivem um modo de vida e de produção diferente do industrial. Sabe-se que os 

benefícios desse desenvolvimento são restritos apenas a uma pequena parcela da sociedade. 

Esse fator interfere diretamente na população do campo que não consegue acompanhar esse 

desenvolvimento. Muitas pessoas que vivem em áreas rurais optam por mudar para a cidade 

para assegurar aos filhos o acesso à escola e para escapar, também, da escola rural cheia de 

limitações e de improvisos, uma escola usada mais para alfabetizar do que para educar nesses 

locais, onde o ensino primário ainda é a única forma de educação escolar acessível à 

população rural (MALASSIS, 1976). 

O padrão dominante no campo continua sendo o das escolas isoladas, constituídas de 

uma única sala de aula, mal instalada e pobremente equipada, na qual são instruídas 

simultaneamente 10 a 50 crianças de várias idades e graus, por uma única professora, sem o 

devido preparo pedagógico e muito mal remunerada. Além desse fator, o tempo de duração do 

curso é menor. As crianças que frequentam essas escolas permanecem nelas menos tempo do 

que as crianças da zona urbana, sem mencionar que em alguns períodos do ano, durante a 

colheita ou no inverno, a frequência escolar costuma diminuir. Esse fator desmotiva a 

professora e prejudica o currículo, aumenta o número de desistências, de analfabetismo, e os 

índices de repetência costumam se elevar (PINHEIRO, 2001). 

A manutenção dessas escolas em todas as regiões do país, independentemente de seu 

estágio de desenvolvimento socioeconômico, tem sido justificada por critérios econômicos e 

demográficos. Tanto a falta quanto a presença desse tipo de escola na zona rural tem 

aparecido com frequência como um fator de migrações e de desistência das crianças e jovens. 

A educação, que deveria propiciar para os camponeses uma melhor compreensão de si, do 

meio social em que estão inseridos e de sua importância como sujeitos capazes de transformar 

a sociedade, é a que na realidade o aliena. A escola não é capaz de proporciona-lhe autonomia, 

nem de concretizar ações concorrentes para a melhoria do bem-estar coletivo e da promoção 

sua como homem. Arroyo enfatiza que: 
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teremos que optar entre continuar tratando o homem do campo como um carente 

crônico que precisa ser alimentado, curado, informado, integrado, educado, ou 

passar a tratá-lo como um cidadão-trabalhador historicamente excluído dos direitos 

básicos, que vem tomando consciência dessa exclusão e se organiza na reivindicação 

de seus direitos (2009, p. 5). 

 

Entende-se que é necessário pensar uma escola que possa formar o ser humano de uma 

forma mais completa, que possa conviver e viver sem discriminação na diversidade social, 

cultural e econômica presente em nosso país, e nesse grande movimento não existe a 

possibilidade de desvincular o ensino rural do ensino urbano (SAVIANE, 2007). 

É fundamental compreender o processo educacional como um todo, mesmo sendo 

inegável a existência das singularidades, como a localização geográfica dessas escolas que 

não deixam de estar inseridas no contexto da totalidade e que precisam de um ensino que 

respeite as suas particularidades e que seja utilizado como meio para melhorar a formação. 

Caldart (2005, p. 8) enfatiza que “a Educação do Campo precisa recuperar toda uma tradição 

pedagógica de valorização do trabalho como princípio educativo, de compreensão do vínculo 

entre educação e produção [...]”. 

Após a aprovação da LDB (9394/96), foi realizada em 1998 a I Conferência Nacional 

“Por Uma Educação no Campo”, na cidade de Luziânia, em Goiás, tendo como principal 

objetivo ajudar a recolocar o rural, e a educação que a ele se vincula, na agenda da política 

nacional do país (ARROYO, et al. 2009). 

As entidades promotoras desse evento foram a Confederação Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), Movimento dos Sem Terra (MST), Fundo das Nações Unidas para Infância 

(UNICEF), Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e 

Universidade de Brasília (UNB). Como fruto desse encontro, foi redigido um texto que serviu 

de base para discussões subsequentes sobre educação do campo. O texto denuncia sua 

situação atual, o preconceito, o desleixo político e também propõe melhorias para a educação 

no meio rural: “a discussão principal, nesta Conferência, nos parece ser a de garantir que 

todas as pessoas do meio rural tenham acesso a uma educação de qualidade, voltadas para o 

interesse da vida no campo” (ARROYO et al., 2009, p. 23). 

No dia 10 de fevereiro de 1998, foi apresentado no Plenário da Câmara dos Deputados 

o Projeto de Lei nº 4.155 para a criação do PNE (2001/2010) e, em 13 de março de 1998, teve 

início sua tramitação na Câmara dos Deputados como projeto de Lei nº 4.173/98, anexado ao 

PL nº 4.155/98 (PNE, 2001). O Plano foi aprovado em 2001 e estabeleceu as diretrizes e 

metas para cada nível e modalidade de ensino e as diretrizes e metas para a valorização do 

magistério no prazo de dez anos. É importante frisar que a LDB, ao falar no art. 9° sobre a 
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organização da educação nacional, garante a necessidade da criação do PNE como parte da 

política nacional de educação: “A União incumbir-se-á de: I- elaborar o Plano Nacional de 

Educação, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e Municípios” (BRASIL, 2009, 

p. 11). O documento abrange a estrutura educacional em nosso país de uma maneira geral, não 

traçando metas diferenciadas para as zonas urbanas ou rurais (PNE, 2001). 

Compartilha-se o posicionamento de Caldart (2004), que nos informa que o ano de 

1998 significou um marco histórico na definição de um novo modo de lutar e de pensar a 

educação para o povo brasileiro que produz a vida no campo. O novo conceito de educação do 

campo passou a ser disseminado, e não mais a educação rural ou para o meio rural. Nesse 

novo olhar, o sujeito social participante dessa questão “reafirma que o campo é espaço de vida 

digna e que é legítima a luta por políticas públicas específicas e por um projeto educativo 

próprio para seus sujeitos” (CALDART, 2004, p. 15). 

Uma importante conquista do movimento “Por uma educação do campo” foram as 

Diretrizes Operacionais da Educação Básica para as Escolas do Campo CEB n° 36/2001, 

aprovada em 2002 pela Resolução CNE/CEB nº 01 de 03 de abril. Esse documento ressalta 

que 

 

A educação do campo tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um 

significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da 

agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si espaços pesqueiros, caiçaras, 

ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não-

urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação entre os seres 

humanos com a própria produção das condições da existência social e com as 

realizações da sociedade humana (BRASIL, 2001, p. 1). 

 

Esse fato configura um importante marco para a história da educação brasileira e em 

especial para a educação do campo. Nesse sentido, o artigo 3º das Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas do Campo cita que 

 
O poder público considera a magnitude da importância da educação escolar para o 

exercício da cidadania plena e para o desenvolvimento de um país cujo paradigma 

tenha como referências a justiça social, a solidariedade e o diálogo entre todos 

independente de sua inserção em áreas urbanas ou rurais, sendo assim deve garantir 

a universalização do acesso da população do campo à Educação Básica e à Educação 

Profissional de Nível Técnico (BRASIL, 2001, p. 1). 

 

Esse documento constitui um passo fundamental na construção da Política Nacional de 

Educação do Campo, todavia a lentidão faz com que as políticas educacionais não alcancem 

proporções significativas e se efetivem concretamente na escola do campo de toda sociedade 

brasileira. O Brasil possui uma dívida social inegável com as populações rurais, pois, ao 
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longo da história, o desenvolvimento urbano se tornou a atenção principal das políticas 

públicas. Além disso, o modelo educacional elitista produzido pelas populações fixadas na 

cidade e imposto a todos serviu para reforçar essa desigualdade (BRASIL, 2007). 

 
É óbvio que transformar anseios, historicamente negados em legislação, representa, 

sem sombra de dúvidas, um avanço, uma conquista relevante, mas, enquanto isso 

não se materializar em políticas de ações concretas desenvolvidas nos municípios de 

todo país, tais medidas não passarão de um amontoado de palavras “boas e bonitas”, 

presente na Constituição de 1988 e na legislação da educação brasileira 

(PINHEIRO, 2001, p. 5). 

 

Apesar da riqueza de debate promovido pelos movimentos sociais, do qual resultou a 

construção e promulgação das Diretrizes Operacionais da Educação Básica do Campo 

(BRASIL, 2001), a escola do campo não sofreu transformações significativas 

(WIZINIEWSKY, 2010). A população que reside no campo continua inserida numa dinâmica 

de migração para o meio urbano em maior frequência do que imaginamos. Migram para a 

cidade todos os dias em busca de melhores condições educacionais, econômicas e sociais. 

Esse acontecimento acarreta uma série de problemas de cunho social, pois essa população, na 

maioria das vezes, não possui formação adequada às exigências do mercado de trabalho. De 

uma maneira geral, o campo não oferece preparo educacional e profissionalizante de 

qualidade à sua população (MARTINS, 2005). 

Silva e Marques (2013) ressaltam que, no campo legal, o país tem documentos que 

respaldam um processo de escolarização para todos. Após 25 anos da promulgação de 

inúmeras leis e decretos complementares, muito há de se investir na mudança de atitudes e 

conceitos. A garantia da educação pública gratuita enquanto direito subjetivo de cada cidadão 

em idade escolar e/ou que não o fez em data adequada consiste na possibilidade de se 

escolarizar, sendo a sua não oferta e ou/oferta de forma irregular passível de punição legal, 

como crime de responsabilidade recaído sobre a autoridade competente da referida área. Essa 

garantia é ratificação da ampliação da garantia de escolarização, iniciando na educação 

infantil até o ensino médio, situação que visa melhorar as condições de acesso à formação e à 

informação oferecida nos ambientes formais, uma vez que muitas famílias não possuem um 

capital cultural capaz de ampliar a visão de mundo dessa criança (SILVA; MARQUES, 2013). 

Percebe-se que a conquista do direito à escola pública não foi suficiente para a 

produção dos resultados esperados, considerando-se que se esperava que a população de 

maneira geral tivesse acesso à escola. Sanfelice (2004, p. 91) esclarece-nos que isso ocorre 

porque o “Estado ou o que é estatal não é público ou do interesse público, mas tende ao 
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favorecimento do interesse privado ou aos interesses do próprio estado mesmo que este 

possua apenas uma autonomia relativa”. 

No contexto dessa discussão, em que a desigualdade se materializa, todos possuem os 

mesmo direitos sociais, políticos e de escolarização, não sendo, portanto, a diferença e ou a 

deficiência a razão da desigualdade de direitos. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 FORMAÇÃO CULTURAL DAS FAMÍLIAS RESIDENTES NO ASSENTAMENTO  

      PAE/BOTOS 

  

Em 2012, durante período de coleta dos dados, residiam no assentamento 58 famílias. 

Foram realizadas 29 entrevistas, divididas entre as três comunidades do assentamento: da 

comunidade de Pirapitinga, 6 moradores foram entrevistados, da comunidade Botos, 18, e da 

comunidade Escapole, 5. Quanto à profissão, 25 responderam que são agricultores, 1 dona de 

casa, 1 extrativista e 2 são agricultores e extrativista. Quanto à sexualidade: 13 são do gênero 

feminino e 16 do gênero masculino. 

Os dados coletados no assentamento mostram que todos os entrevistados são de 

origem cabocla, já residiam nas terras do PAE (oficialmente criando em 2004) e que alguns 

nasceram nas terras do assentamento ou em localidades próximas, como aconteceu com os 

entrevistados 5 e 21, que já residem há mais de 60 anos na localidade, seguidos dos 

assentados 14, 16 e 23, que residem há mais de 50 anos, e logo depois dos assentados 17 e 26, 

que moram há mais de 40 anos. Verificou-se também que alguns moradores migraram de 

outros lugares para as terras do assentamento, como aconteceu com o entrevistado 1, de 

origem urbana. Os assentados 11 e 29 vieram do município de Manicoré e 15, 18 e 20 

migraram de núcleos caboclos próximos. Os entrevistados 1, 18 e 19 residem no 

assentamento entre 05 e 10 anos e os demais há mais de 10 anos (Quadro 2). 

A composição cultural do PAE/Botos é formada por caboclos. Em uma das viagens ao 

assentamento, encontramos um dos moradores mais antigos, de origem nordestina e na época 

(2012) com 90 anos. Chegou ao Amazonas no segundo ciclo da borracha e não teve condições 

de retornar para sua cidade natal. Assim, é possível concluir a veracidade das informações 

anteriormente citadas e ratificadas por diversos estudiosos da história da formação dessa 

região, haja vista que o referido morador é testemunha viva das empreitadas rumo ao 

desenvolvimento da Amazônia. 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Quadro 2 – Perfil dos entrevistados (dados individuais detalhados) 

 

 

 

 

Entrevista Comunidade Sexo  Profissão  Idade Origem Mora no 
assentamento a 

Escolaridade 

A

S.01 

Pirapitinga  Fem. Extrativista 40 anos  Humaitá/zona urb. 5 a 10 anos Alfab./não 

estudou 

A

S.02 

Pirapitinga  Fem. Agricultora 31 anos Humaitá/Escapole/Z
ona Rur. 

10 anos ou mais Analfabeta 

A

S.03 

Pirapitinga  masc. Agricultor 28 anos Humaitá/pirapitinga/

Zona Rur. 

10 anos ou mais Fund.Inc 

A

S.04 

Pirapitinga  masc. Agricultora 37 anos Humaitá/sitio/Zona 
Rur. 

10 anos ou mais Fund.Inc 

A

S.05 

Botos masc. Agricultor 63 anos Humaitá/Botos/Zona 

Rur. 

10 anos ou mais Analfabeto 

A

S.06 

Pirapitinga  masc. Agri/extra 36 anos Humaitá/pirapitinga/
Zona Rur. 

10 anos ou mais Alfab./não 
estudou 

A

S.08 

Pirapitinga  Fem. Agricultora 30 Anos Humaitá/pirapitinga/

Zona Rur. 

10 anos ou mais Analfabeta 

A

S.09 

Botos masc. Agricultor 45 anos Humaitá/Muanense/
Zona Rur. 

10 anos ou mais Fund.Inc 

A

S.10 

Botos Fem. Agricultora 31 anos Humaitá/Botos/Zona 

Rur. 

10 anos ou mais Fund.Inc 

A

S.11 

Botos Fem. Agricultora 41 anos Manicoré 10 anos ou mais Médio 
completo 

A

S.12 

Botos masc. Agri/extra 26 anos Humaitá/Botos/Zona 

Rur. 

10 anos ou mais Fund.Inc 

A

S.13 

Botos Fem. Dona de 
casa 

18 anos Humaitá/Botos/Zona 
Rur. 

10 anos ou mais Fund.Inc 

A

S.14 

Botos masc. Agricultor 57 anos Humaitá/Botos/Zona 

Rur. 

10 anos ou mais Fund.Inc 

A

S.15 

Botos masc. Agricultor 66 anos Humaitá/Juma/Zona 
Rur. 

10 anos ou mais Analfabeto 

A

S.16 

Botos masc. Agricultor 51 anos Humaitá/Botos/Zona 

Rur. 

10 anos ou mais Alfab./não 

estudou 

A

S.17 

Botos Fem. Agricultora 45 anos Humaitá/Botos/Zona 
Rur. 

10 anos ou mais Analfabeta 

A

S.18 

Botos Fem. Agricultora 44 anos Humaitá/Sitio/Zona 

Rur. 

5 a 10 anos Alfab./não 

estudou 

A

S.19 

Botos Fem. Agricultora 15 anos Humaitá/Muanense/
Zona Rur. 

5 a 10 anos Fund.Inc 

A

S.20 

Botos masc. Agricultor 72 anos Humaitá/Uruapiara/

Zona Rur. 

10 anos ou mais Alfab./não 

estudou 

A

S.21 

Escapole masc. Agricultor 61 anos Humaitá/escapole/Zo

na Rur. 

10 anos ou mais Fund.Inc 

A

S.22 

Botos masc. Agricultor 28 anos Humaitá/Botos/Zona 

Rur. 

10 anos ou mais Fund.Inc 

A

S.23 

Botos masc. Agricultor 51 anos Humaitá/Botos/Zona 

Rur. 

10 anos ou mais Alfab./não 

estudou 

A

S.24 

Botos masc. Agricultor 42 anos Humaitá/Muanense/

Zona Rur. 

10 anos ou mais Fund.Inc 

A

S.25 

Botos masc. Agricultor 32 anos Humaitá/Botos/Zona 

Rur. 

10 anos ou mais Alfab./não 

estudou 

A

S.26 

Escapole masc. Agricultor 42 anos Humaitá/escapole/Zo

na Rur. 

10 anos ou mais Analfabeto 

A

S.27 

Escapole Fem. Agricultora 28 anos Humaitá/escapole/Zo

na Rur. 

10 anos ou mais Alfab./não 

estudou 

A

S.28 

Escapole Fem. Agricultora 26 anos Humaitá/escapole/Zo

na Rur. 

10 anos ou mais Alfab./não 

estudou 

A

S.29 

Escapole Fem. Agricultora 40 anos Manicoré 10 anos ou mais Fund.Inc 

A

S.30 

Botos Fem. Agricultora 24 anos Humaitá/Botos/Zona 

Rur. 

10 anos ou mais Fund.Inc 

Fonte: NUPEAS, 2012. 
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4.2 PROCESSO DE CRIAÇÃO DO ASSENTAMENTO PAE/BOTOS 

 

O processo de criação do Assentamento Botos é marcado por uma série de 

antagonismos que se relacionam com os interesses do estado (Prefeitura e INCRA) e dos 

moradores que participaram dos processos de regulamentação das terras. A história da 

formação cultural da população residente no assentamento é indissociável da história da 

formação da comunidade ribeirinha de Muanense, haja vista que os primeiros pedidos de 

criação do PAE foram elaborados por moradores dessa comunidade. A comunidade de 

Muanense, fundada em 1 de janeiro de 1962, por Antero Ferreira Riça, é localizada à margem 

esquerda do Rio Madeira e, à época do início do processo de criação, 216 pessoas nela 

viviam. 

As discussões acerca da criação do Assentamento Agroextrativista Botos, PAE/Botos, 

foram iniciadas no final de 1991 e início de 1992 por um servidor do INCRA, o técnico 

agrícola João de Castro Ximenes. Na ocasião, ele mostrou aos líderes da comunidade de 

Muanense um mapa da área que identificava a existência de terras pertencentes à União e que 

poderiam ser destinadas à reforma agrária (INCRA, 2008). 

A área acima citada foi arrecadada como terra devoluta e incorporada ao patrimônio da 

União em 18 de agosto de 1982, pela portaria/DF/n°207. 

 
Considerando a inexistência de domínio particular sobre a área denominada 

“Acarazinho”, situado no Município de Humaitá, estado do Amazonas, conforme 

certidão negativa fornecida pelo cartório do 1° oficio de notas da comarca de 

Humaitá, Estado do Amazonas anexada ás fls. 13/15, do processo INCRA/PF-

HUMAITÁ/N/ 527/82; Considerando que sobre o referido imóvel não há 

contestação ou reclamação administrativa provida de terceiros quanto ao seu 

domínio e posse, consoante as certidões negativas expedidas pelo serviço do 

patrimônio da União – SPU, Delegacia no Estado do Amazonas, e pelo Instituto de 

Terras do Amazonas – ITERAM, constantes às fls. 17/24, do processo acima 

referido. Resolve arrecadar como terra devoluta a área denominada Acarazinho e 

incorporar ao patrimônio da União. 
 

A terra com área total de 125.140 hectares (cento e vinte e cinco mil, cento e quarenta 

hectares) foi abrangida pelos efeitos do decreto Lei n° 1.164, de 1° de abril de 1971, 

(Comarca do1°oficio de Humaitá, 1982), sendo georreferenciada pelo engenheiro Lázaro de 

Souza Monteiro em abril de 1982 no memorial técnico descritivo.  
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Figura 2 – Mapa da Gleba Acarazinho  

 
Fonte: DUARTE, 2015 

 

Nos documentos analisados, a primeira solicitação formal para a criação do 

assentamento é datada de março de 2001. Nesse documento, o atual presidente da Associação 

de Desenvolvimento Comunitário de Muanense, criada no dia 06/05/1986, escreve uma carta 

oficial evidenciando os interesses dos comunitários na regulamentação da terra junto ao 

INCRA: 

 
Aguardamos a criação de assentamento para atender aproximadamente 100 (cem) 

famílias radicadas próximo à área, que precisam de um pedaço de terra para tirar 

dela o sustento de suas famílias, fazendo assim jus ao direito de nós cidadãos, pois, 

habitamos em terras improdutivas, cansadas e acima de tudo propriedades de outros 

ou seja de domínio particular, que não dar, nenhuma perspectiva de vida a ninguém; 

as famílias que hora estão representadas por esta associação, vivem amontoadas a 

espera por merecimento de um pedaço de terra, para poder plantar, mandioca milho, 

arroz, o sustento do dia a dia do brasileiro assim um plantio de café e outros, 

respeitando sempre o meio ambiente reservando, dando também continuidade ao 

plantio de culturas de extrativismo, como castanheiras e seringueiras, que hoje 

encontra-se em fase de extinção. Aguardamos desde já um parecer favorável a nossa 

reivindicação (Pedro Onofre, presidente da Associação de Muanense, 14/03/ 

2001).15 

                                                
15 Carta escrita pelo Senhor Pedro Onofre Ferreira Mota, Presidente da Associação de Desenvolvimento 

Comunitário de Muanense – Rio Madeira (esquerda) Cep. 09.800.00 Humaitá-Am, CNPJ n° 04.157.616/0001-

21. A carta não marca a data em que foi escrita, somente o dia em que foi recebida pelo Executor – UAH, 

Raimundo José. A. Batista, em 14/03/ 2001. A transcrição do texto foi mantida conforme consta no documento 

original. 
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Não há nos documentos resposta a este pedido feito pelos moradores.  

O próximo documento, datado de 22 abril de 2003, relata que o vereador e presidente 

da câmara municipal de Humaitá/AM, Aldemir Riça Júnior, passa a mediar o processo de 

criação do assentamento. O vereador solicita oficialmente ao superintendente do INCRA no 

Estado do Amazonas a implantação do assentamento para o extrativismo vegetal na 

comunidade de Muanense. 

Em outubro de 2000, a Associação de Muanense novamente solicita ao INCRA, 

mediante oficio16, a documentação da área destinada à implantação do Assentamento. O 

presidente justifica que as famílias já estão trabalhando na terra sem a documentação que 

comprova que a área é destinada à reforma agrária, e esses documentos colaboram também 

para conseguir recursos em instituições de fomento e finanças. O presidente cita que seja 

efetivada 

 
[...] a promoção dos trabalhadores rurais daquela área que muito sonham em ter uma 

propriedade para dela retirar seu sustento e de sua família e melhorar sua vida 

socioeconômica, evitando assim, o êxodo rural que historicamente tem sido 

desastroso para o nosso País (ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

COMUNITÁRIO DE MUANENSE, 2003). 

 

Nove dias depois, os moradores de Muanense finalmente recebem a visita dos 

representantes do INCRA. Na ocasião, o presidente da associação, Pedro Onofre, denomina o 

assentamento de “Projeto de Assentamento Comunitário de Muanense”. O secretário da 

associação, Pedro Lobato, cita que, “se o projeto de assentamento for aprovado, viabilizará 

melhores condições de vida a todos os associados, uma vez que esses serão contemplados 

com uma área onde poderão desenvolver suas atividades agrícolas” 17. 

O representante do INCRA, Raimundo José A. Batista, fala aos moradores sobre a 

modalidade de assentamento que visa ser implantando naquele local: 

 
[...] o modelo de assentamento que será implantado aqui não será convencional, 

onde as pessoas beneficiadas recebem um lote para desenvolver suas atividades, 

mas, sim um modelo pioneiro, onde os beneficiados trabalharão em uma área que 

será destinada a associação. Explicou ainda que tal modelo de assentamento deve-se 

ao fato de que no modelo convencional o cidadão recebe benefícios e abandona a 

área que seria destinada aos projetos (Ata de reunião da Associação de 

Desenvolvimento Comunitário de Muanense – Rio Madeira (esquerda) Cep. 

09.800.00 Humaitá-Am, CNPJ n° 04.157.616/0001-21, 16/10/2003).  

                                                
16 Oficio da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Muanense, CNPJ n° 04.157.616/0001-21 em 

07/10/2003. 
17 Ata de reunião da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Muanense, CNPJ n° 04.157.616/0001-21 

em 16/10/2003. 
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O representante do INCRA refere-se à modalidade de Assentamento Agro-Extrativista 

Legitimada pela Portaria/INCRA/P/N° 268 de 23 de outubro de 1996. 

 
Esta modalidade de Assentamento é destinada à exploração de área dotadas de 

riquezas extrativas, através de atividades economicamente viáveis, socialmente 

justas e ecologicamente sustentáveis, a serem executadas pelas populações oriundos 

de comunidades extrativistas. A obtenção da terra, a criação do Projeto, a seleção 

dos beneficiários, o aporte de recursos de crédito, o apoio a Instalação e de crédito 

de produção (PRONAF), a Infraestrutura básica (estradas de acesso, água e energia 

elétrica) e a Titulação (Concessão de Uso/Título de Propriedade) são de 

responsabilidade do INCRA (BRASIL, 1996). 

 

A particularidade mais expressiva dessa modalidade de assentamento é regulamentada 

pelo parágrafo II. Nesse trecho, fica claro que “a destinação das áreas para tais projetos dar-

se-á mediante concessão de uso, em regime comunal, segundo a forma decidida pelas 

comunidades concessionárias – associativista, condominial ou cooperativista” (BRASIL, 

1996). A modalidade de assentamento que visa ser implantada pelo INCRA não fará 

demarcação de lotes particulares às famílias. O perímetro demarcado será de uso comunal. 

Os moradores não questionaram a fala do representante que, ao final da reunião, 

ressalta que todos os benefícios “só serão implantados se os moradores quiserem”18. Na ata de 

reunião, é destacada pelo secretário a euforia dos moradores, que aparentemente, sem muita 

reflexão, afirmaram “querer o mais breve possível a realização desse projeto, a muito tão 

sonhado”. 

Em dezembro do mesmo ano, 36 famílias moradoras da área pretensa ao assentamento 

receberam novamente o vereador e vice-presidente da câmara Aldemir Riça Junior e os 

representantes do INCRA vindos de Manaus, além do engenheiro agrônomo Raul Pereira 

Barbosa, do técnico de cadastro rural Heraldo Damasceno Braga e da empreendedora social 

Suely Soares Fernandes, para prestarem esclarecimentos sobre a criação do assentamento19. O 

objetivo dessa visita foi20: 

a) novamente esclarecer as dúvidas sobre a modalidade de assentamento que seria 

implantada naquele espaço; 

b) realizar o levantamento da área para a criação do projeto. Nessa modalidade, quem 

escolhe a área a ser demarcada para uso do assentamento são os moradores; 

                                                
18 Ata de reunião da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Muanense – Rio Madeira, CNPJ n° 

04.157.616/0001-21, 16/10/2003. 
19 Relatório de vigem do engenheiro Agrônomo Raul Pereira Barbora, Manaus-AM, 15/01/2004 
20 Ata de reunião da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Muanense – CNPJ n° 04.157.616/0001-21 

em 07/12/2003. 
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c) o cadastro e o processo de homologação das famílias para serem reconhecidas 

como clientes da reforma a agrária. Na ocasião, foi feita a inscrição das famílias 

que seriam assentadas; 

d) o apoio que será concedido às famílias, suas responsabilidades e deveres. Na 

ocasião foi explicado aos moradores sobre todos os benefícios que o assentamento 

traria e as obrigações de cada um; e 

e) a gestão de recursos quanto aos créditos (fomento, alimentação e habitação) do 

Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar-PRONAF. 

Dentre as modalidades previstas no crédito instalação, estão: 

a) apoio inicial no valor de R$ 3.200,00, visando ao suprimento das necessidades 

básicas; 

b) aquisição de materiais de construção no valor de R$ 15.000,00 para auxiliar na 

construção das unidades habitacionais; e 

c) recuperação/materiais de construção destinados à recuperação das residências já 

construídas no valor de até R$ 8.000,00. 

O pagamento dos créditos pelos moradores deve ser efetuado em dezessete prestações 

anuais e outras sucessivas, a contar da data de recebimento do recurso. Caso não haja o 

pagamento, a dívida é inscrita em Dívida Ativa, incorrendo multa e juros de mora, acrescidos 

dos encargos legais aplicáveis à Dívida Ativa da União (Instrução Normativa INCRA nº 69 de 

2011). 

Os benefícios são disponibilizados pelo INCRA em parcelas, condicionados ao 

cadastro dos beneficiários e à existência de uma associação regularizada no assentamento para 

atuar na supervisão do recebimento e aplicação do recurso de acordo com sua finalidade. 

Após a reunião, os moradores enviaram um oficio ao superintendente regional do 

INCRA no estado do Amazonas, solicitando “[...] a possibilidade de criação dessa modalidade 

de projeto, visando melhorar a produção e a produtividade agroextrativista dessas populações, 

através dos programas de reforma agrária” (Associação de Desenvolvimento Comunitário de 

Muanense, 07/12/2003). 

Em 9 de dezembro de 2003, dois dias após a reunião na comunidade, o Prefeito de 

Humaitá, Fausto Manuel e Silva, encaminhou ao superintendente do INCRA no estado do 

Amazonas um ofício/n° 674, confirmando sua disponibilidade e interesse na criação do 

assentamento, visando ao grande benefício que a sua criação trará ao município, confirmando 

o apoio e participação da Secretaria Municipal de Agricultura-SEMAGRI no processo. 
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Três meses depois, em 23 de Abril de 2004, o superintendente regional do INCRA no 

Amazonas resolve pela portaria INCRA/SR(15) AM/N° 08/2004, no seu art. 1°, aprovar a 

proposta de destinação para o assentamento de agricultores do imóvel rural denominado 

“Gleba Acarazinho”, com área de 101.397,6518 há (cento e um mil, trezentos e noventa e sete 

hectares, sessenta e cinco ares e dezoito centiáres) para o atendimento de 200 unidades 

agrícolas familiares. No art. 2° manda Criar o Projeto de Assentamento Agroextrativista PAE 

Botos, Código no Sistema de Informação de Projetos de Reforma Agrária-SIPRA, 

AM00050000, desenvolvida pela superintendência regional em articulação com a 

Superintendência Nacional do Desenvolvimento Agrário. 

Na demarcação final do perímetro do assentamento, uma área de 23.742. 3428 (vinte e 

três mil, setecentos e quarenta e dois hectares, trinta e quatro ares e vinte e oito centiáres) de 

terras da Gleba Acarazinho não fora contabilizada. Nesse processo, a comunidade de 

Muanense ficou à parte do perímetro demarcado pelo INCRA e vários outros espaços, 

conforme pode ser observado. 

 

 Figura 3 – Mapa com a demarcação do perímetro do PAE/Botos 

 Fonte: DUARTE, 2015 

 

Em maio de 2004, os moradores reuniram-se com os representantes da 

superintendência do INCRA do Amazonas, o engenheiro agrônomo Raul Pereira Barbosa, o 
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técnico Heraldo Damasceno Braga, o assistente administrativo Johanan Oliveira de Paula, os 

representantes da UA/Humaitá Maria Terezinha Leite Barbosa e Denise Maria Tarquinho dos 

Santos, o vereador Aldemir Riça Junior e os moradores para legitimarem os candidatos 

inscritos. 

Os representantes do INCRA destacaram os critérios de cadastro dos moradores e das 

etapas seguintes de homologação e comprovação dos documentos, bem como os critérios de 

eliminação dos candidatos, os deveres e obrigações dos candidatos e critérios de implantação 

de infraestrutura e dos serviços. Nessa ata de reunião, não há menção acerca dos direitos dos 

futuros assentados e, se isso foi esclarecido nessa reunião, não foi registrado em ata. Na 

ocasião, sete famílias desistiram de fazer parte do projeto por não concordarem com a 

modalidade que estava sendo implantada na área21. 

Uma das discussões sobre “as normas que regem o crédito de instalação do 

assentamento” foi realizada em 7 de novembro de 2004, na própria comunidade. Houve uma 

reunião com os moradores para que fosse esclarecido sobre o valor desses créditos e como 

deveriam ser geridos. 

Um mês depois, em 6 de dezembro, houve uma reunião para definir as empresas 

vencedoras do processo de licitação para o fornecimento dos gêneros alimentícios e itens 

agrícolas. A partir daí, inicia-se o processo para a liberação dos recursos de implantação do 

assentamento. 

 

4.3 PÓS-IMPLANTAÇÃO DO PAE BOTOS 

 

Após a legalização do assentamento, a representante do INCRA-UA/Humaitá deferiu 

autorização para que fossem feitos pelo gerente do Banco do Brasil o desbloqueio e a 

liberação dos recursos públicos em nome da Associação de Desenvolvimento Comunitário de 

Muanense, nesse caso o crédito de instalação da modalidade (alimentação/fomento) e material 

de construção (habitação) no valor de R$ 420, 00 (quatrocentos e vinte reais). Esse fato 

aconteceu em 13 de abril de 2005 e, a partir de então, iniciam-se os conflitos pela autonomia 

de movimentação da conta bancária da associação. 

Em 24 de maio de 2006, a Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Humaitá-AM 

encaminhou ao Ministério Público Estadual uma carta pedindo atenção aos problemas que os 

moradores do assentamento estavam enfrentando desde 2005, quando foram suspensos e 

                                                
21 Ata de reunião da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Muanense, CNPJ n° 04.157.616/0001-21 

em 16/05/2004. 
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bloqueados pela justiça os fomentos que dariam condições para a melhoria da qualidade de 

vida daquelas pessoas. Em carta, o representante da diocese alega que isso ocorreu devido à 

ganância e interesse particular de grupos políticos. 

Em 26 de maio de 2006, a associação de moradores do PAE-Botos encaminhou o 

ofício n° 05 ao Ministério Público Estadual com a documentação que comprova todo o 

problema que os moradores estavam passando. 

Um dos documentos esclarece o problema ocorrente: 

 
A criação do assentamento na modalidade PAE garante aos moradores fomento 

alimentação e habitação, após a criação oficial em 2004 foi liberado o recurso para 

as famílias dos assentados na conta da associação que só pode ser movimentada pelo 

presidente da associação. Neste momento o Sr. Heleno requereu para si a diretoria da 

associação através de eleição arbitrária, sem a participação dos assentados, orientado 

por um grupo político local interessado em manipular os recursos das famílias; O 

presidente do Assentamento Pedro Onofre, foi surpreendido em sua casa de 

madrugada por policiais que o levaram detido, assustando sua família e violando os 

direitos humanos, com um mandato de reconhecimento de posse do Sr. Heleno, que 

vale esclarecer não é assentado, nem associado ou tão pouco morador no 

assentamento e sim parente do proprietário da localidade de Muanense vizinha ao 

assentamento; A legitima diretoria requereu judicialmente seus direitos e os recursos 

foram bloqueados para o processo correr dentro da ordem; A diretoria dos 

assentados venceu a e a justiça reconheceu a legitimidade da organização dos 

assentados e a sentença foi cumprida (Associação dos Trabalhadores Rurais do PAE-

Botos, 26 de maio de 2006) 

  

Após esse episódio, que foi relatado oficialmente pela associação em 2006, mas 

ocorreu entre julho e setembro 2005, os moradores reuniram-se em assembleia para modificar 

a razão social da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Muanense, que passou a 

denominar-se Associação de Desenvolvimento dos trabalhadores Rurais do PAE-Botos. Isso 

foi oficializado em 23 de fls. 381 sob o n° 4005, do livro P-1 de protocolo e registro n° 503, 

livro A-08. 

Mesmo com a decisão da justiça a favor dos assentados, o presidente da associação do 

PAE-Botos foi procurado por dois oficiais de justiça e três policiais, para, novamente, entregar 

um mandato de imissão de posse do requerido Heleno Vidal Nogueira, a fim de assumir a 

presidência da associação e da conta bancária dos assentados. Em um estudo realizado no 

assentamento entre 2011 e 2013, Gouveia e Nogueira (2013) evidenciaram que já houve 

muitos casos de ameaça às famílias com vistas à intimidação delas. 

Após esse episódio, mantiveram-se as tentativas de qualificar a infraestrutura do 

assentamento. Em outubro de 2006, os representantes do INCRA, foram até a comunidade 

para tratar da norma de execução n° 046 de 10 de novembro de 2005, especialmente as 

modalidades dos créditos e apoios à instalação de equipamentos e aquisição de material de 
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construção. Na ocasião, foi debatida a extensão do assentamento até a Comunidade de 

Tabuleta, que aceitou fazer parte do perímetro do assentamento. Mais uma vez, foi explicado 

aos moradores sobre o PRONAF, a modalidade de assentamento, a documentação que será na 

forma de concessão de uso, os direitos e deveres e a importância da uma associação própria 

do PAE/Botos. 

Entre os dias 12 e 14 de agosto de 2009, foi realizado o I Encontro dos Projetos de 

Assentamentos Agroextrativista de Humaitá e Manicoré, no salão Dom José na cidade de 

Humaitá-AM, a fim de solicitar junto ao INCRA soluções para os problemas que afligem as 

famílias ribeirinhas assentadas na região do médio Madeira, entre os municípios de Humaitá e 

Manicoré. Fizeram-se presentes as lideranças e alguns moradores assentados do PAE 

Fortaleza (Manicoré), PAEs Baetas e Santa Fé, PAE Santa Maria Auxiliadora, PAE São 

Joaquim, PAE Botos, PAE Jenipapo, PAE Matupiri, PDS Realidade, e as comunidades de 

Recreio, Andirobal, Pacoval, Armazém, Buiuçu, Restauração, Vista Alegra, São Brás, 

Descanso e Tabuletas. 

Esse encontro foi mediado pela Diocese de Humaitá e pelo Instituto Internacional de 

Educação do Brasil-IEB, que, ao final, encaminharam à superintendente do INCRA do estado 

do Amazonas, Dra. Maria do Socorro Marques Feitosa, as principais demandas debatidas para 

que fossem tomadas as devidas providencias. 

Os representantes do PAE Botos, na ocasião, declararam que a demarcação da área do 

assentamento e os limites colocados pelo INCRA na demarcação do perímetro deixaram de 

fora as áreas dos castanhais que são de uso dos assentados e as próprias roças de café e açaí. 

Essas áreas deveriam ter sido incluídas no assentamento. Costa (2014) explica em seu estudo 

realizado no PAE Botos que, 

 
No processo de demarcação das áreas de ocupação e uso dos recursos, algumas 

localidades foram reivindicadas por proprietários que tinham documentação do 

tempo da regularização dos seringais (1930), que foram posteriormente reconhecidas 

pelo INCRA como áreas tituladas. Os “donos das terras” praticamente indicaram 

qual seria a área destinada ao assentamento, pois as famílias tiveram baixa 

participação neste processo (COSTA, 2014, p. 36). 

 

 De acordo com Dias e Amaral22, os proprietários de terras “tituladas”, entre eles o 

vereador Aldemir Riça e Heleno Vidalgo, tiveram um papel ativo no processo de definição de 

qual seria a área destinada ao assentamento. “O Riça lutou muito por este assentamento, mas 

                                                
22 Relatório da reunião de planejamento com a associação do PAE Botos, realizada na sede da Associação do 

PAE Botos nos dias 21/22 de novembro de 2008.  
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isso foi porque ele queria liberar a terra dele.”23 A área de posse do vereador, onde vivem 

várias famílias tradicionais, não foi incluída no perímetro do assentamento. O interesse do 

principal representante do estado participante do processo era, na verdade, deslocar essas 

famílias para as cabeceiras dos igarapés do Botos e Pirapitinga, liberando as áreas 

supostamente tituladas pertencentes a ele. 

No encontro, os moradores relatam que a demarcação do perímetro está gerando 

conflito pelo uso da terra com o proprietário (Heleno) da terra vizinha chamada Restauração. 

Os assentados são ameaçados e impedidos de explorar a castanha e pedem que o perímetro 

seja alterado para solucionar esse problema. Gouveia e Nogueira (2013) realizaram um estudo 

no assentamento e expressaram o nível de pressão que os assentados sofrem. 

   
A gente trabalha cum medo, que vai só a gente pro mato a gente vai é cum medo, 

tudo assustado. Nós ta amiaçado de morte aí pra dento né? Ali pu paiol também 

amiaçaro de morte. [...] Porque a gente trabalha assustado né? Ninguém trabalha 

aqui tranquilo não. Aqui trabalha cum medo. Dexá por lá, depois que quebrá a 

castanha assim, aí robo. Como já robaro aqui perto de casa (Narrativa 021. 

Assentado, 23 anos apud GOUVEIA; NOGUEIRA, 2013). 

 

Os supostos donos das terras particulares próximas ao assentamento ameaçam os 

assentados de morte e diversos jagunços furtam as castanhas que são coletadas. Ainda não 

houve registro de morte nesse assentamento, contudo as ameaças estão se tornando cada dia 

mais graves, envolvendo inclusive crianças: 

 
[...] num tem das criança? Que os minino vão pescá e eles fico cum a espingarda 

apontano o cartucho na cabeça das criança. Até isso tamém, né? Eles passo aqui cum 

a turmada deles aí que tão nessa perturbação aí. Ele passo aí cum a ispingarda aqui 

na mão aqui, oh! Agora num sei qual é a intenção deles né? Num sei se é de atirá 

algum bicho aí pelo meio do caminho deles aí ou é cum alguma mal intenção da 

gente aqui, né? (Narrativa, 013. Assentado, 26 anos apud GOUVEIA; NOGUEIRA, 

2013). 

 

A demarcação fora do perímetro inicialmente combinado fez com que famílias que 

moram às margens do igarapé São Joaquim ficassem de fora do assentamento e não pudessem 

ter acesso aos créditos de implantação (alimentação, fomento e habitação). Para ter acesso aos 

benefícios, essas famílias tradicionais que iniciaram as lutas para a criação do assentamento 

terão de sair do local onde moram há mais de uma geração e perderão o direito sobre a terra 

(IEB, 2008). 

A ausência da documentação da terra impede os assentados de resistirem à ocupação 

da terra, pois não há como provar que estão dentro de terras destinadas a assentamentos, não 

                                                
23 Narrativa de um assentado retirada desse relatório.  
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podendo impedir que outras pessoas tentem ocupar as áreas demarcadas. A ausência da 

documentação que regula a terra também impede os assentados de acessarem os créditos 

oficiais. O INCRA estava liberando declarações aos assentados, entretanto essa declaração 

não é mais aceita pelo Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas. 

 

4.4 A INFRAESTRUTURA  

 

Os assentados concentram-se mais nas proximidades do Rio Madeira e dos igarapés 

dos Botos e Pirapitinga. Roosevelt (1991) explica que essas populações historicamente 

instalaram-se às margens dos grandes rios do Estado do Amazonas seguindo hábitos 

construídos pelos primeiros habitantes da região, os indígenas, e aprendidos pelos 

colonizadores europeus para sobrevivência na região, após a descida de Francisco Orellana 

pelo Rio Amazonas, a partir de 1542. 

A instalação de moradias nessas áreas se dá em função da proximidade com a fonte de 

água, o que possibilita a utilização do rio para finalidades diversas, tais como o deslocamento, 

em atividades domésticas e de higiene, fonte de alimento e renda por meio da pesca 

(RAVENA; MARIN, 2013). 

O acesso da área do PAE Botos para a sede do Município de Humaitá, distante, 

aproximadamente, 60 quilômetros, é feita apenas através do Rio Madeira, utilizando barco de 

recreio, voadeira e rabetas como transporte. A distância para a capital Manaus é de 

aproximadamente 730km via fluvial e 280km para a cidade de Porto Velho, através da BR 

319 (intransitável para Manaus) (INCRA, 2004). 

 Dentro do assentamento, os moradores deslocam-se no período de enchente (outubro, 

novembro e dezembro) e cheia do rio (janeiro, fevereiro e março) por meio de via fluvial, 

utilizando como principal meio de transporte a canoa com motor rabeta e, em alguns casos, o 

motor de popa próprio para voadeira. Já no período de vazante (abril, maio e junho) e seca 

(julho, agosto e setembro), deslocam-se a pé. Há no assentamento algumas bicicletas, mas o 

número é pouco significativo. 
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Figura 4 – Meio de transporte dentro do PAE/Botos durante a cheia do Rio Madeira 

 

Não há estradas ou ruas no assentamento. Os deslocamentos por terra são feitos por 

caminhos abertos pelos próprios moradores.  

 

Figura 5 – Caminhos abertos para a passagem no período de seca do Rio Madeira 

 

No perímetro do PAE, há uma grande área situada mais a noroeste nas cabeceiras do 

igarapé Pirapitinga, Rio Acará, lago de Carapanatuba e próximo à BR-319. De acordo com o 

INCRA, lá residem muitas famílias que não fazem parte da associação ou da dinâmica e 

gestão do território. Várias famílias que residem dentro do perímetro não estão associadas e 

não recebem os benefícios a que têm direito. 

Há entre os associados a intenção de abertura de uma vicinal que ligue o assentamento 

à BR-319, para facilitar o escoamento da produção. As moradias no assentamento são em sua 

maioria de madeira (80%); as casas de palha representam apenas (5%), e 15 % são mistas 
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(palha e madeira). Não há no assentamento casas de alvenaria (COSTA, 2014). As casas são 

adaptadas para a dinâmica hídrica do Rio Madeira. 

 

Figura 6 – Moradia no PAE/Botos 

 

Figura 7 – Moradias no PAE/Botos 

 

As casas não possuem banheiros, os moradores tomam banho na beira do rio e 

igarapés próximos às suas casas. Não há saneamento básico (30%), e os dejetos são 

despejados direto no meio ambiente, 30% em fossa negra e 40% em valas (COSTA, 2014). 
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Figura 8 – Condições sanitárias no PAE/Boto 

 

No assentamento, não há poço artesiano; 85% da água para uso doméstico no 

assentamento são provenientes do Rio e de igarapés, 10% de cacimba e 5% da chuva. No 

período da seca, o acesso à água é dificultado devido à distância (COSTA, 2014). Cerca de 

20% das famílias não fazem nenhum tipo de tratamento na água para o consumo. Os outros 

80% utilizam o processo de filtrar, coar, ferver e utilizam o hipoclorito de sódio. 

Os resíduos sólidos produzidos são queimados (80%), enterrados (11%) e jogados no 

rio (5%) e no ambiente (4%) (NUPEAS, 2012). 

Não há equipamentos coletivos; existe apenas um agente de saúde para atender 58 

famílias. Não há posto para o atendimento dos pacientes, e, em caso de emergência, seguem 

para o município via barco recreio e em casos mais graves de voadeira. As enfermidades mais 

comuns são malária (24%), infecção respiratória (19%), verminose (17%), diarreia (13%), 

catapora (10%), hepatite (5%), hipertensão (3%), gastrite (2%), diabetes (2%), reumatismo 

(2%), cólera (1,5%) e dor de cabeça (1,5%) (NUPEAS, 2012). 

Há apenas um telefone púbico, uma igreja e um motor gerador de energia movido a 

diesel ou gasolina e não atende a todos os assentados. Esse motor abastece apenas algumas 

casas na comunidade do Botos. A comunidade de Escapole e Pirapitinga não tem acesso à 

energia elétrica. 

A Portaria/INCRA/P/N° 268, de 23 de outubro de 1996, que cria a modalidade de 

Assentamento Agroextrativista, estabelece que “[...] a Infraestrutura básica (estradas de 

acesso, água e energia elétrica) são de responsabilidade do INCRA”. Os PAEs têm direito ao 

recebimento do crédito instalação já a partir do primeiro ano de implantação da unidade. 

Em 16 de setembro de 2009, a representante do INCRA em Humaitá encaminha ao 

IEB e ao PACTO Amazônico um ofício informando que haviam sido pagos ao assentamento 

Botos 68 créditos de apoio inicial e faltavam ainda serem pagos outros 53. Quanto aos outros 

assentamentos, ainda não havia sido pago nenhum fomento. 
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O crédito de instalação destina-se à garantia das condições mínimas para permanência 

das famílias nos assentamentos, por meio do auxílio ao suprimento das necessidades 

fundamentais, fortalecimento das atividades produtivas, construção das residências e 

desenvolvimento de projetos (Instrução Normativa INCRA nº. 68 de 2011). 

Os assentados registram reclamações sobre a ausência de fiscalização nos 

assentamentos e a falta de atuação do INCRA, que inicia os processos de criação de área de 

assentamento e não retorna para continuar o trabalho (IEB, 2008). 

 

4.5 FUNCIONAMENTO PRODUTIVO DO ASSENTAMENTO BOTOS 

 

O sistema produtivo no assentamento se organiza considerando a dinâmica hídrica que 

é alternante entre biomas de várzea, terra firme e praias, de acordo com as variações sazonais 

do rio (RAVENA et al., 2009). As diferenças entre os regimes fluviais e pluviais (chuvas) 

constroem quatro “estações climáticas” que regulam o calendário agrícola: a enchente (subida 

das águas), a cheia (nível máximo das águas), a vazante (descida das águas) e a seca (nível 

mais baixo das águas) (FRAXE, 2007). 

A dinâmica hídrica do Rio Madeira em relação à localização do PAE Botos reveza-se 

durante o ano entre períodos de enchente (outubro, novembro e dezembro) e cheia do rio 

(janeiro, fevereiro e março), vazante (abril, maio e junho) e seca (julho, agosto e setembro) 

(COSTA, 2014). Em função disso, as famílias apresentam um sistema produtivo caracterizado 

pela diversidade de atividades produtivas e utilizam tanto a terra quanto a água como fator de 

produção. 

As principais atividades produtivas provenientes da agricultura familiar são: culturas 

agrícolas temporárias, criação de pequenos animais, extrativismo (vegetal, madeireiro e 

mineral) e pesca. A importância dada a cada atividade configura-se no assentamento, 

conforme a tabela a seguir. 
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Tabela 2 – Importância comercial das atividades produtivas no PAE Botos 

 Agricultur

a 

Extrativism

o não 

madeireiro 

Extrativismo 

madeireiro 

Criação 

de animais 

Pesca 

Comércio 52,55% 38,63% 4,55% 2% 2,27% 
Fonte: NUPEAS/UFAM, 2012. 

 

A agricultura é a principal fonte de renda no PAE Botos, seguida do extrativismo da 

castanha e do açaí. Chayanov (1974) já sinalizava que os camponeses selecionam formas de 

exploração que lhes proporcionem a mais alta remuneração possível de acordo com a força de 

trabalho existente na família e o esforço físico exigido pela atividade. O autor considera na 

unidade de trabalho familiar homens, mulheres e crianças acima de 14 anos. De acordo com 

Costa (2014), quatro é o número médio de membros da família envolvidos no trabalho nos 

estabelecimentos do PAE/Botos e a mão de obra é exclusivamente familiar. 

A lógica de funcionamento interno da unidade familiar de produção do assentamento 

se apoia no equilíbrio entre o consumo e o trabalho. A renda tem a família como centro da 

“empresa camponesa”, sendo que, nessa renda, estão inclusas todas as atividades de produção 

citadas na Tabela 2, mais as atividades provenientes do trabalho fora do estabelecimento 

familiar e os benefícios que não são provenientes do trabalho tais como bolsa família24, bolsa 

verde25, seguro defeso26, aposentadoria e auxílio saúde. A renda familiar pode ser considerada 

um importante indicador das condições de vida das famílias assentadas. 

                                                
24 O Programa Bolsa Família surgiu como resposta à Lei 10.835 de 2004, que instituiu a obrigatoriedade da 

renda básica da cidadania constituindo-se no “direito de todos os brasileiros residentes no país e estrangeiros 

residentes há pelo menos cinco anos no Brasil, não importando sua condição socioeconômica, receberem 

anualmente um benefício monetário” (art. 1º, Lei 10.835/2004). Assim, em 9 de janeiro de 2004, foi instituída 

a Lei 10.836, que regulamenta o Programa Bolsa Família, destinado a famílias com renda per capita de até 

R$120,00, decorrente da proposta de unificação dos programas Bolsa-Escola, Bolsa-alimentação, Vale-Gás e 

Cartão Alimentação (SCHEEFFER; JOHNSON, 2008). O Programa é destinado à população em situação de 

pobreza e seus principais objetivos são a prevenção de riscos a partir do desenvolvimento de aptidões, além do 

fortalecimento de laços familiares e comunitários (MESQUITA, 2007). O valor do benefício varia de R$15,00 

a R$95,00 de acordo com o número de membros e a renda per capita da família (BRASIL, 2013). 
25 O Bolsa Verde – instituído pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, e regulamentado pelo Decreto nº 

7.572 , de 28 de setembro de 2011.Programa de Apoio à Conservação Ambiental, concede, a cada trimestre, 

um benefício de R$ 300 às famílias em situação de extrema pobreza que vivem em áreas  consideradas 

prioritárias para conservação ambiental. O benefício é concedido por dois anos, podendo ser renovado. Como 

47% das 16,2 milhões de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza estão na área rural, a proposta é 

aliar o aumento na renda dessa população à conservação dos ecossistemas e ao uso sustentável dos recursos 

naturais. Esse novo benefício, parte do Programa Brasil Sem Miséria, é destinado àqueles que desenvolvem 

atividades de uso sustentável dos recursos naturais em Reservas Extrativistas, Florestas Nacionais, Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável federais e Assentamentos Ambientalmente Diferenciados da Reforma Agrária 

(BRASIL, 2011). 
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Para abstrair a base da renda familiar dos estabelecimentos do PAE Botos, utilizou-se 

a lógica das operações empreendidas por Costa (1995), que, a partir das teorias de Chayanov 

(1923), concebe a obtenção de renda em unidades produtivas familiares como resultado de 

uma microeconomia interna. Para Costa (1995), o rendimento bruto do trabalho familiar 

representa a soma de valores monetários de todos os produtos resultantes do trabalho 

independentemente de sua destinação, se para venda ou autoconsumo. Deduzidos os custos, 

chega-se ao rendimento líquido do trabalho familiar no estabelecimento. Somando-se a esse 

último o rendimento gerado pela força de trabalho fora do estabelecimento, obtém-se o 

rendimento líquido do trabalho familiar. Acrescentando ainda rendas não provenientes do 

trabalho (benefícios do governo, aposentadorias, ajudas financeiras externas), além de ganhos 

de natureza meramente mercantis, e abatendo-se as rendas pagas a terceiros, chega-se à renda 

líquida familiar (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
26 O Seguro Defeso foi instituído pela Lei Nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, e concede o direito ao 

recebimento do valor de um salário mínimo durante o período do defeso pesqueiro, destinado a pescadores 

profissionais que exerçam a atividade de forma artesanal, individualmente e em regime de economia familiar 

(artigo 1º.). O período de defeso é estabelecido pelo IBAMA, variando entre regiões e espécies de peixes. O 

benefício é uma compensação monetária da proibição da pesca para proteção dos estoques naturais, período em 

que os pescadores ficam impedidos de obtenção de renda com a atividade. Na região, o defeso dura em torno 

de cinco meses, geralmente entre novembro a março. 
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         Figura 9 – Base para cálculo da renda familiar 
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 Fonte: Costa (1995). 

 

Na coleta de dados, não foi possível inserir informações sobre os custos de produção27 

das atividades realizadas pelos moradores, uma vez que esses não possuem registros dos 

gastos desembolsados para obtenção dos produtos. Para minimizar essa dificuldade, Costa 

(2014) utilizou para obtenção do valor da Renda Familiar o valor do Rendimento Bruto do 

Trabalho Familiar = Rendimento Bruto do Trabalho Familiar dentro do estabelecimento + 

Rendimento Bruto do Trabalho Familiar fora do estabelecimento, acrescentando as rendas não 

provenientes do trabalho, sem considerar as rendas pagas a terceiros, uma vez que o trabalho 

constitui-se exclusivamente no núcleo familiar. Assim, o dado de renda familiar neste estudo 

será considerado apenas para compreensão da renda aproximada das famílias.  

                                                
27 Os custos de produção (CP) referem-se aos gastos desembolsados para a produção de cada unidade do 

produto. Pode ser calculado pela somatória dos custos anuais dos Materiais Diretos (insumos), Mão de obra 

(MO) e Custos Fixos (CF), dividida pelo Volume de Produção (VP). Assim: CP = (MD + MO + CF) /VP 

(EMBRAPA, 2006).   
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A renda das famílias do assentamento é 41% até um salário mínimo, seguido de 45%, 

que recebem entre 1 a 3 salários mínimos, e 14% acima de três salários. As rendas das 

famílias não provem apenas das atividades produtivas, pois também estão inseridas na 

dinâmica dos benefícios pagos pelo governo, como bolsa família (58,6%), bolsa verde, seguro 

defeso, auxílio doença (24,13%), aposentadoria (10,3%) e serviços públicos (6,8%) prestados 

principalmente para escola da comunidade (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Renda familiar do PAE/Botos 

QUEST. 

RENDA 

 FAMILIAR 

RENDIMENTO LÍQUIDO DO 

TRABALHO FAMILIAR 

 

RENDAS NÃO 

PROVENIENTES DO 

TRABALHO 

AS.01 Até 1 salário Extrativismo + pesca Não possui 

AS.02 1 e meio a 2 Agricultura + Extrativismo Bolsa Família +Auxílio doença 

AS.03 1 e meio a 2 Agricultura +Extrativismo Não possui 

AS.04 1 e meio a 2 Extrativismo Bolsa Família 

AS.05 1 e meio a 2 Agricultura Bolsa Família 

AS.06 Até 1 salário Extrativismo Bolsa Família 

AS.08 Até 1 salário Extrativismo Bolsa Família 

AS.09 2 e meio a 4 Agricultura +Extrativismo + Emprego Auxilio Doença + INSS 

AS.10 Até 1 salário Agricultura Bolsa Família 

AS.11 Até 1 salário Agricultura +Extrativismo Não Possui 

AS.12 Menos de um Agricultura +Extrativismo Bolsa Família 

AS.13 Até 1 salário Agricultura +Extrativismo Não possui 

AS.14 Até 1 salário Agricultura +Extrativismo Bolsa Família 

AS.15 2 e meio a 4 Agricultura +Extrativismo INSS 

AS.16 1 e meio a 2 Agricultura +Extrativismo INSS 

AS.17 Até 1 salário Agricultura Bolsa Família 

AS.18 1 e meio a 2 Agricultura +Extrativismo Bolsa Família 

AS.19 1 e meio a 2 Agricultura +Extrativismo Bolsa Família 

AS.20 2 e meio a 4 Agricultura +Extrativismo Aposentadoria 

AS.21 Até 1 salário Agricultura Aposentadoria 

AS.22 1 e meio a 2 Agricultura +Extrativismo Bolsa Família 

AS.23 1 e meio a 2 Agricultura +Extrativismo+ Emprego Bolsa Família + Bolsa Verde 

AS.24 Até 1 salário Agricultura +Extrativismo Bolsa Família + Bolsa Verde 

AS.25 2 e meio a 4 Agricultura +Extrativismo Aposentadoria 

AS.26 1 e meio a 2 Agricultura +Extrativismo Não possui 

AS.27 1 e meio a 2 Agricultura +Extrativismo Bolsa Família 

AS.28 1 e meio a 2 Agricultura +Extrativismo Bolsa Família 

AS.29 Até 1 salário Agricultura + Extrativismo Bolsa Família 

AS.30 1 e meio a 2 Agricultura +Extrativismo Bolsa Família 

Fonte: NUPEAS 2012. 
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A diversificação das fontes de renda e os retornos proporcionados nos leva a 

considerar que, além da inserção de novas atividades geradoras de renda, os investimentos dos 

programas governamentais deveriam elencar como prioridade para região a solução dos 

problemas de escoamento da produção das atividades já realizadas, o que permitiria, por 

exemplo, elevar a renda obtida com a agricultura e extrativismo. O problema não é a ausência 

de opções produtivas, mas as condições de desenvolvimento das atividades, como ausência de 

orientação técnica, falta de transporte, dificuldades de vender os produtos, dentre outros 

fatores, que desestimulam os moradores a investir na produção, tornando-os cada vez mais 

dependentes da renda advinda dos benefícios do governo. 

O cenário observado em relação às condições de renda nas unidades permitiu 

classificar esse parâmetro qualitativamente como “mais ou menos insatisfatório” em todas as 

unidades, considerando-se que o salário mensal médio familiar gira em torno de um salário 

mínimo e diante da situação acima apresentada, esta renda não atende suficientemente as 

necessidades dos moradores. 

 

4.5.1 Subsistema agrícola  

 

Nos dados coletados pelo NUPEAS no PAE Botos, os produtos agrícolas mais 

importantes são a mandioca (82,7%), o açaí (6,8%) e a banana (3,4%). (NUPEAS, 2012). Há 

a plantação de outras culturas menos importantes, tais como tangerina e o café. Em relação ao 

açaí e mandioca, observa-se que o PAE Botos detém produção média familiar anual de (176 

latas e 95,75 sacas respectivamente) COSTA (2014). A tabela (03 apresenta o tamanho médio 

da área dos roçados e a produtividade.  

 

Tabela 3 – Principais culturas agrícolas produzidas no PAE/Botos considerando a ordem de  

                importância em cada estabelecimento familiar 

 

1° Cultura  

Área 

Plantada 

Quant.  

Produzida 2° Cultura 

Área 

 Plantada 

Quant.  

Produzida Pra quem vende? 

AS.01 Mandioca 50x30 m 5 a 6 sacos 0 0 0 

Na própria 

comunidade 

AS.02 Mandioca 1 hectare 20 paneiros  Banana 78 metros  10 cachos Atravessador 

AS.03 Mandioca 1 quadra 50 paneiros Tangerina 1 quadra  20 saco Atravessador 

AS.04 Banana Não sabe 15 cachos Mandioca 1/5quadra  10 sacos Atravessador 

AS.05 0 0 0 0 0 0 0 

AS.06 Mandioca 1 hectare 30 paneiros 0 0 0 

Na própria 

comunidade 

AS.08 Mandioca 20 metros 

3 a 4 

paneiros 0 0 0 

Na própria 

comunidade 

AS.09 Mandioca  4000 m² 600 sacas Açaí  4000 m² 40 latas Na própria 
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comunidade 

AS.10 Mandioca 100x100 Não sabe 0 0 0 Atravessador 

AS.11 Mandioca 1 quadra Não sabe  0 Açaí 50 latas Atravessador 

AS.12 Mandioca  1 quadra 3 paneiros 0 0 0 

Na própria 

comunidade 

AS.13 Mandioca  1 quadra 6 sacos 0 0 0 Atravessador 

AS.14 Mandioca  1 hectare 50 paneiros Açaí  2 quadras  200 latas Atravessador 

AS.15 Mandioca 1 hectare 

100 

paneiros  0 0 0 Comerciantes 

AS.16 Açaí  2 hectare 

300 latas 

açaí Café 2 hectare 

150kg de 

café Atravessador 

AS.17 Mandioca  1 quadra 

100 

paneiros  0 0 0 Atravessador 

AS.18 Mandioca 1 quadra 1 saca 0 0 0 Atravessador 

AS.19 Mandioca Não sabe Não sabe 0 0 0 Atravessador 

AS.20 Mandioca  1 hectare Não sabe 0 0 0 Comerciantes 

AS.21 Mandioca 1 quadra Não sabe 0 0 0 Atravessador 

AS.22 Açaí  Não sabe 10 latas 0 0 0 Atravessador 

AS.23 Mandioca 2 quadras 

500 

paneiros 0 0 0 Comerciantes 

AS.24 Mandioca 100 m² 

100 

paneiros  0 0 0 Feira local 

AS.25 Mandioca 100x100 50 sacos 0 0 0 Feira local 

AS.26 Mandioca  Não sabe 26 latas 0 0 0 Feira local 

AS.27 Mandioca Não sabe 7 a 8 latas 0 0 0 Feira local 

AS.28 Mandioca Não sabe 

3 a 4 

paneiros 0 0 0 Atravessador 

AS.29 Mandioca Não sabe Não sabe 0 0 0 Não sabe 

AS.30 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: NUPEAS, 2012. 

 

Para o desenvolvimento das atividades produtivas, as ferramentas utilizadas pelos 

assentados considerando a ordem a frequência que aparecem nas entrevistas são: terçado 

(100%), enxadão (75%), machado (51%), foice (6%), paneiro, rastelo, moinho de café e 

espingarda (3%). Não são utilizadas tecnologias mais avançadas no processo de produção. 

As culturas cultivadas no assentamento são em sua maioria vendidas para o 

atravessador (48%), 14% na feira local, 17% na própria comunidade, 17% não plantam e 3% 

não sabem onde é realizado o processo de comercialização.  
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A agricultura no assentamento caracteriza-se como “agricultura familiar” devido a 

todo o processo de tratamento do solo, plantio, colheita e beneficiamento ser realizado por 

membros das famílias, incluindo as crianças. No assentamento, quatro é a média de pessoas 

envolvidas na produção. 

 

Figura 10 – Plantação de laranja (esquerda) e abóbora (direita) 

 

Figura 11 – Processo de beneficiamento da mandioca 

 

A mandioca, quando não é vendida em raiz, é beneficiada na própria comunidade. As 

casas de farinha (local onde se beneficia a mandioca) garantem emprego e renda para 

produtores, familiares e demais agentes envolvidos, movimentando a economia das 

localidades onde estão inseridas. 

 
Um grande empecilho para um maior desenvolvimento das casas de farinha 

é que esses estabelecimentos se caracterizam pela estrutura familiar 

tradicional tipicamente cabocla, com infraestrutura imprópria aos atuais 

padrões de higiene e qualidade, equipamentos rudimentares e inexistência de 

uma gestão capacitada (SANTOS et al., 2009, p. 2). 
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Foram feitas inúmeras tentativas nos últimos cinco anos pelo NUPEAS/UFAM, 

buscando auxiliar na organização produtiva do assentamento, contudo sem sucesso. Assim 

como é realizado pelo IDAM, o acompanhamento do processo de plantio e colheita das 

culturas agrícolas. Mesmo com o apoio do programa Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER)28, não houve grandes mudanças na organização produtiva do assentamento. 

Tomando como base a produção da mandioca, pode-se notar que as diferenças na 

capacidade produtiva entre os estabelecimentos não estão apenas relacionadas aos fatores 

físicos e tecnológicos da produção, tais como qualidade do solo, insumos, ferramentas 

disponíveis. A produtividade dos cultivos está também diretamente relacionada ao nível de 

organização social e do trabalho de cada área (COSTA, 2014). 

 

Figura 12 – Plantio da banana 

 

O projeto de Fortalecimento da Associação do PAE/Botos e as oficinas realizadas na 

comunidade relacionadas a saneamento básico, educação e produção agrícola não trouxeram 

grandes mudanças para a comunidade. O baixo rendimento das atividades agrícolas decorre 

principalmente das dificuldades de escoamento da produção que tornam os agricultores 

                                                
28 É um programa da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) que foi criada para 

trabalhar na execução das políticas de desenvolvimento da assistência técnica e extensão rural, especialmente 

as que contribuam para a elevação da produção, produtividade e da qualidade dos produtos e serviços rurais, 

para a melhoria das condições de renda, da qualidade de vida e para a promoção social e desenvolvimento 

sustentável no meio rural. 
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dependentes de agentes intermediadores (atravessadores) e, consequentemente, obrigados a 

vender os produtos apreços mais baixos. 

 
 Figura 13 – Horta suspensa (cebolinha) 

 

4.5.2 Subsistema de criação 

 

No PAE Botos, apenas 11,11% dos entrevistados criam animais, tendo sido apontada 

apenas a criação de suínos e aves, utilizadas mais para o consumo do que para a 

comercialização. 

 
Figura 14 – Criação de suíno 
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Figura 15 – Criação de aves 

 

Fonte: MAGALHÃES, 2014 

 

4.4.3 Extrativismo  

 

No PAE Botos, a castanha do Brasil (Bertholetia excelsa) e o açaí (Euterpe sp) são os 

produtos mais importantes (86% e 51% respectivamente), tanto para o consumo quanto para 

venda. Em menor escala, ocorrem também no assentamento a exploração de andiroba 

(Carapa guianensis), copaíba (Copaifera langsdorfii), babaçu (Orrbignya speciosa) e 

pupunha (Bactris gasipaes), sendo destinados apenas para o consumo (NUPEAS, 2014).  

De toda a produção coletada, 51% são comercializados via atravessador, 24,1% são 

comercializados na própria comunidade, 10,3% são vendidos em feira local da cidade, 6,8% 

são comerciantes e não vivem do extrativismo e 6,8% não praticam coleta. 

Toda a produção de castanha coletada no município vai, ao final do processo, para a 

Fábrica de Beneficiamento que vende o produto em São Paulo. Os valores da castanha na 

fábrica variam conforme o período em que o produto é entregue. No início da produção, em 

que há uma quantidade elevada de castanha, o valor do produto é mais barato, mas, conforme 

o período de safra vai acabando, o valor do produto se eleva (Tabelas 4 e 5). 

A produção que é vendida à fábrica pela associação do assentamento se comparada a 

de outros fornecedores é muito baixa. Dados coletados na indústria de beneficiamento 

mostram a quantidade que o PAE/Botos forneceu no ano de 2015 e a quantidade fornecida por 

um vizinho do assentamento que faz o papel de atravessador e ainda coleta castanha em terras 

particulares nos limites do PAE/Botos (Tabelas 4 e 5. 
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Tabela 4 – Produção de castanha fornecido pela Associação de Desenvolvimento dos  

                 Trabalhadores Rurais do PAE-Botos – Pedro Onofre Ferreira Mota (Presidente 

                 da Associação) 

LATAS DATA PREÇO VALOR 

542 07/01/2015 R$      22,00 R$      11.924,00 

304 12/01/2015 R$      23,00 R$        6.992,00 

280 23/02/2015 R$      26,00 R$        7.280,00 

267 09/03/2015 R$      28,00 R$        7.476,00 

76 23/03/2015 R$      30,00 R$        2.280,00 

1469 LATAS 

 

R$        35.952,00 

 

293,8 Hectolitros 

  Fonte: IND COM IMP EXP CEREAIS RR LTDA 2015. 

. 

Tabela 5 – Produção de castanha fornecido por atravessador (morador vizinho ao  

                assentamento) 

LATAS DATA PREÇO VALOR 

120 12/01/2015  R$      23,00   R$        2.760,00  

120 24/01/2015  R$      24,00   R$        2.880,00  

120 02/02/2015  R$      26,00   R$        3.120,00  

100 13/02/2015  R$      26,00   R$        2.600,00  

500 24/02/2015  R$      26,00   R$      13.000,00  

1410 17/03/2015  R$      28,00   R$      39.480,00  

180 14/04/2015 R$      28,00  R$        5.040,00  

120 14/04/2015 R$      28,00  R$        3.360,00  

2670 LATAS   

 R$               

72.240,00  

  

534 

Hectolitros     

Fonte: IND COM IMP EXP CEREAIS RR LTDA 2015.  

 

Os moradores encontram dificuldades no escoamento da produção. A associação não 

possui barco próprio e para os moradores se torna mais fácil vender o produto na porta de casa 

para atravessadores que possuem barcos próprios e que navegam nas margens dos rios, 

comprando a produção a um preço menor para vender na fábrica a um preço mais elevado. 

De acordo com Costa (2014), os produtos de maior importância para o extrativismo 

vegetal na região estudada seguem o padrão observado na região Norte e no estado do 

Amazonas, que têm a castanha e o açaí como os mais importantes economicamente (IBGE, 
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2011). O Amazonas é o estado com maior produção de castanha da região Norte (14.661 

toneladas), e o segundo maior produtor de açaí (102.440 toneladas), perdendo apenas para o 

Pará no segundo caso (183.163 toneladas). 

No PAE Botos, o IDAM, em 2008, e a UFAM, em 2013, realizaram cursos sobre 

manejo comunitário da castanha, mas, apesar de todos os esforços, a extração da castanha 

ocorre de forma individualizada e anualmente nas mesmas áreas. Costa (2014) ainda explica 

que a legislação das Unidades de Uso Sustentável prevê o zoneamento das áreas de uso para 

estimativa da capacidade produtiva, visando ao embasamento do planejamento do manejo 

comunitário. 

No sistema tradicional de coleta da castanha, característico do PAE/Botos, a mão de 

obra é predominantemente familiar. O processo de produção é limitado à quebra do ouriço, 

lavagem e secagem das amêndoas. A castanha é comercializada com casca, não havendo 

processo de beneficiamento. A falta de organização do sistema de coleta, o apoio técnico 

insuficiente e os problemas relacionados à dificuldade de vender a produção, sendo a 

comercialização dependente de atravessadores, resultam em baixa quantidade produzida e 

baixa participação da atividade na composição da renda das famílias. 

 

Tabela 6 – Principais culturas extrativistas produzidas no PAE/Botos considerando a ordem de  

                 importância em cada estabelecimento familiar 

 Quest. 1° Cultura 

Quant. 

 Coletada 2° Cultura 

Quant. 

 Coletada Pra quem vende? 

AS.01 Açaí  20 latas  Castanha 10 latas  Própria Comunidade 

AS.02 Açaí 100 latas  Castanha 30 latas  Atravessador 

AS.03 Castanha 100 latas Açaí  100 latas Atravessador 

AS.04 Castanha  70 latas  0 0 Atravessador 

AS.05 Castanha 12 latas  0 0 Atravessador 

AS.06 Castanha  120 latas Açaí  25 latas  Própria Comunidade 

AS.08 Castanha   60 latas  Açaí  60 latas  Própria Comunidade 

AS.09 Castanha  36 latas 0 0 Própria Comunidade 

AS.10 Castanha  105 latas  0 0 Feira local  

AS.11 Castanha  50 latas  0 0 Atravessador 

AS.12 Açaí  3 latas 0 0 Comerciantes  

AS.13 Castanha  60 latas  0 0 Na própria comunidade 

AS.14 Castanha  200 latas 0 0 Atravessador 

AS.15 Castanha 150 latas  Açaí 90 latas Na própria comunidade 

AS.16 Castanha  10 latas Castanha  10 latas Na própria comunidade 

AS.17 Castanha  180 latas Açaí  80 latas  Atravessador 

AS.18 Açaí 50 latas  açai 50 latas  Atravessador 

AS.19 Açaí  45 latas Castanha  30 latas  Atravessador 

AS.20 Castanha 20 latas 0 0 Comerciantes  
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Geralmente, o trabalho de coleta é realizado pelos homens, no entanto é comum 

presenciar o deslocamento de toda a família, especialmente se houver disponibilidade de 

pequenas embarcações. No Botos, o barco é transformado em moradia durante a safra, e nos 

castanhais, devido à distância, são construídos acampamentos. Mulheres e crianças 

permanecem no local para fazerem a comida e trabalharem na seleção dos frutos (quando 

ocorre). Aos homens, cabe o trabalho de caminharem mata adentro, coletarem e transportarem 

os produtos até o barco. O transporte é realizado a pé do castanhal até o barco, com as sacas 

sobre as costas por um período de até três horas de caminhada (NUPEAS, 2013). 

 

4.5 EDUCAÇÃO NO ASSENTAMENTO 

 

A pesquisa demonstra que os assentados entrevistados possuem baixa escolaridade, 

21% são analfabetos, 31% são alfabetizados, mas nunca frequentaram a escola, e 45% não 

possuem o ensino fundamental completo. O único morador (3%) que chegou a concluir o 

ensino médio mora no assentamento há pouco tempo e veio do município de Manicoré. Os 

adultos não tiveram oportunidade de acesso à escola. 

 

Tabela 7 – Percentual da escolaridade dos moradores entrevistados jovens e adultos entre 24 e 63 

AS.21 Castanha Não sabe 0 0 Atravessador 

AS.22 Castanha 60 latas  0 0 Atravessador 

AS.23 Açaí 300 latas  

Castanha/ 

Pupunha 

100 latas cast/  

60 cachos pu. Atravessador 

AS.24 0 0 0 0 0 

AS.25 Castanha  120 latas  Açaí 120 latas Atravessador 

AS.26 Castanha  Não sabe 0 0 Feira local  

AS.27 Castanha 5 latas  Açaí 5 latas  Feira local  

AS.28 Açaí  6 latas  Castanha  4 latas  Atravessador 

AS.29 0 0 0 0 0 

AS.30 Açaí  50 latas  Castanha 42 latas  Atravessador 

Fonte: NUPEAS, 2012. 

COMUNIDADE SEXO PROFISSÃO ESCOLARIDADE 

Botos 62% 

45% fem 

Agricultor 86% Analfabeto 21% 

Escapole 17% Extrativista 10% 
Alfabetizado, mas, não estudou 31% 

Pirapitinga 21% 55% masc Dona de casa 4% 

Ens. Fundamental incompleto 45% 

Médio completo 3% 

Fonte: NUPEAS, 2012. 
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O PAE/Botos enfrenta, desde a sua criação, problemas relacionados à oferta do ensino. 

A Escola Municipal Helena Sofia Riça, implantada na administração do então prefeito 

Roberto Rui Guerra, foi construída em 2007 com a finalidade de atender apenas aos alunos 

que moram nas comunidades de Escapole e Botos. A comunidade de Pirapitinga é muito 

distante da sede da associação e das duas outras comunidades; ademais, os alunos que moram 

nela frequentam a escola que fica fora do perímetro do assentamento, mas que, contudo, é a 

mais próxima da comunidade. 

Durante o processo de construção da escola, houve conflitos entre os moradores das 

comunidades de Botos e Escapole por disputa pelo local onde a escola seria construída. Esse 

conflito foi ocasionado devido à distância entre as duas comunidades. Se a escola fosse 

construída na comunidade Botos, as crianças que moram na comunidade do Escapole teriam 

de andar em média 4km para a frequentarem, da mesma forma. Se a escola fosse construída 

na comunidade de Escapole, os alunos que moram na comunidade Botos teriam o mesmo 

problema (MAGALHÃES; NOGUEIRA, 2012). 

A fim de resolver esse conflito, a escola foi construída na metade do caminho que 

dividia as duas comunidades, e por isso construída num local isolado. Essa decisão ocasionou 

aos moradores vários outros problemas. 

A Escola Helena Sofia funcionou durante três anos (2008 a 2010). No período em que 

funcionou, a escola atendeu somente aos alunos da comunidade Escapole. Os alunos que 

residem na comunidade Botos foram matriculados na escola João da Cruz que está situada na 

comunidade de Muanense, que fica fora do perímetro do assentamento. 

Magalhães e Nogueira (2012) identificaram que, desde sua criação, a escola esteve em 

situação de abandono, seja por parte da própria comunidade que não estava presente na 

escola, seja por parte do poder público. Os pais relatam em suas entrevistas que o colégio 

ficou em 2011 “uma coisa à toa”, “abandonada”, “sem pé nem cabeça”. 
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Figura 16 – Escola Helena Sofia Riça, construída em 2007 e demolida em 2011 

 

A escola sempre teve problemas de infraestrutura. Foi construída com madeira, 

possuía uma sala de aula, um quarto para abrigar o professor, uma cozinha, um pátio e um 

banheiro externo. O banheiro e a pia na cozinha não funcionavam corretamente, devido à falta 

de abastecimento de água encanada. Os alunos e os professores utilizavam água do igarapé 

Botos para todo tipo de consumo, inclusive para ingestão. 

 O igarapé fica distante aproximadamente 200 metros da escola e só existia durante os 

períodos de enchente e cheia do Rio Madeira, pois, durante a seca, não havia nenhum tipo de 

acesso à água. 

Não havia também nenhum tipo de fornecimento de energia. Segundo os pais, os 

alunos, “só havia a promessa de ser instalado um motor de luz”. 
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Figura 17 – Parte externa da Escola Helena Sofia Riça 

 

Figura 18 – Parte interna da primeira Escola Helena Sofia Riça 

 

 

Os professores que lecionavam na escola não residiam nela. O isolamento da escola 

ofertava perigo aos professores. Durante seus três anos de funcionamento, a escola teve três 

professores, um para cada ano letivo. A sala de aula era multisseriada e frequentada por alunos 

com idades entre oito e dezoito anos, o que, segundo relato dos pais “gerava atrito entre os 

alunos na sala de aula”. Os alunos mais velhos passavam a maior parte do tempo distraindo 

os mais jovens, e a professora não conseguia administrar as atividades e explicações entre 

faixas etárias tão distintas. 
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 De acordo com as entrevistas, no último ano em que funcionou, a escola realizou 

somente uma reunião com os pais dos alunos, as outras convocações realizadas pela 

professora foram feitas somente para a limpeza do ambiente escolar.  

Em 2011, a escola foi desativada por falta de professor. Nesse ano, os alunos que 

residem na comunidade Escapole e que estudavam na escola Helena Sofia foram 

encaminhados à escola João da Cruz. Os alunos passaram a caminhar aproximadamente 4km 

no período de seca do rio, para frequentarem a escola e mais 4km para voltar para casa, 

andando em média 8km por dia para estudar. Essa distância diminuía durante o período da 

cheia, pois os moradores da comunidade locomovem-se dentro do assentamento por via 

fluvial utilizando principalmente canoas movidas por motor rabeta. 

 

 Figura 19 – Novo Prédio da Escola Helena Sofia Riça em 2012 no PAE/Botos 

 

Em agosto de 2012, durante uma visita a campo, a primeira escola estava sendo posta 

abaixo para ser construída em um novo local. O local escolhido pelos moradores foi o centro 

da comunidade do Escapole. Assim, a escola passou a ofertar o ensino somente para crianças 

e adolescentes residentes naquela comunidade. 

A nova escola construída em madeira possuía apenas uma sala de aula, um quarto para 

o professor onde também está instalada a cozinha da escola. O tamanho equivale à metade da 

primeira escola, pequena e pouco ventilada, não tendo fornecimento de energia, nem 

abastecimento de água. O professor (2013) relatou que “a escola é segura, não molha [...] o 

calor incomoda, a água é da beira do rio. A escola não tem energia. Tem motor de luz, mas 

não tem fio”. 
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A escola voltou a funcionar em julho de 2012, com 13 alunos matriculados. Em março 

de 2013, voltou-se a campo e realizou-se a última coleta de dados sobre a situação da escola.  

O acesso à água ainda é realizado por meio do igarapé Botos, que agora fica distante 

aproximadamente 40 metros da escola, no entanto a água só está disponível no período de 

cheia. Não há filtro na escola, nem bomba para retirar a água do rio. 

A água que era consumida pelos alunos ainda não possui nenhum tipo de tratamento, 

pois não há hipoclorito disponível para fazer o tratamento nela. Essa água, retirada 

diretamente do igarapé, é colocada em um balde no canto da sala de aula para o consumo 

durante a aula. O professor diz que o calor da sala de aula faz com que a água que é 

armazenada para consumo aqueça e os alunos são obrigados a beber a água “quente”. 

 

 Figura 20 – Condições sanitárias da Escola do PAE/Botos 

 

  

As condições sanitárias da escola são precárias. Não há banheiro. O professor que 

morou e lecionou na escola de julho a dezembro de 2012 construiu um “banheiro” 

improvisado para seu próprio uso e cedeu o espaço para que as crianças pudessem também 

utilizar.  O banheiro improvisado também é utilizado pelo professor atual da escola e pelos 

alunos que estudaram nesse ano de 2013. Em relação ao funcionamento atual da estrutura 

física e educacional da escola, verificou-se, junto aos professores, que as dificuldades 

apresentadas pelos alunos nos processos de ensino e aprendizagem referem-se à estrutura 
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física da escola: o calor excessivo, a coleta e o armazenamento de água, porque “o calor 

incomoda durante a aula, os alunos reclamam” (Professor). 

O professor que lecionou na escola em 2013 possui apenas o ensino fundamental 

completo. Morou no assentamento com a família até concluir o quinto ano do ensino 

fundamental, e mudou-se para a cidade para continuar estudando. No período em que a 

entrevista foi realizada, o novo professor estava há apenas dois meses na escola e lecionava 

do 1° ao 5° ano em uma sala multisseriada para 13 alunos com idades e desenvolvimentos 

cognitivos diferentes. 

 

Figura 21 – Sala de aula do PAE/Botos 

 

 

Durante a realização da pesquisa, o professor demonstrou não possuir conhecimentos 

para lidar com uma sala multisseriada. Não sabe como organizar os alunos para a realização 

do trabalho. Ele explica: 

 
tem até a quinta, mas, eu tô lecionando até a terceira série, não sei se eu posso, se eu 

vou prejudicar ou não. Só tem uma aluna na quinta série. Como eu vou dar aula só 

pra uma aluna na quinta série? Daí tem mais duas pequenas e enquanto eu passo 

tarefa pra uns os outros estão parados. Eu juntei a quinta e a terceira série e passo a 

mesma atividade pra eles e os menores ficam juntos (Professor do PAE/Botos, 

2013). 

 

A análise da entrevista com esse professor nos mostrou que ele se enquadra na 

categoria de professor leigo (que só concluiu o ensino fundamental ou médio). A presença de 



107 

 

professores leigos no campo confirma os dados do Censo Escolar de 2009, que mostrou que 

152.454 profissionais no Brasil dão aulas sem possuir a formação adequada. Eles representam 

apenas 7,7% dos docentes que atuam hoje nas escolas brasileiras, no entanto, para os 

especialistas, as estatísticas são chocantes, porque a quantidade de profissionais sem 

qualificação necessária para dar aulas cresceu nos últimos anos. 

Relacionado ao fato de esse professor ser leigo, é impossível “verificar junto a ele as 

dificuldades apresentadas pelos alunos da escola, no processo ensino aprendizagem”, como 

um de nossos objetivos propostos durante a pesquisa na escola. Esse professor, devido à sua 

condição intelectual, não consegue avaliar dificuldades de aprendizagem relacionada à 

vivência particular e subjetividade dos seus alunos. 

A entrevista realizada demonstra que a leitura e a escrita são os principais problemas 

dos alunos do 1° ano. Segundo o professor: “todos os alunos da alfabetização” não sabem ler 

ou escrever. Os alunos dos anos iniciais que se apropriaram da leitura e escrita possuem 

grande dificuldade em português e matemática. 

Um estudo realizado por Magalhães et al. (2013), no assentamento Sempre Viva em 

Manicoré e PAE/Botos, demostra que o número mais elevado de crianças com idade escolar 

não correspondente à série concentra-se no PAE Botos, num percentual de 74%. 

O professor enfatiza apenas as disciplinas de Português e Matemática. Em seu 

julgamento, essas duas são as mais importantes, pois, de acordo com sua experiência de vida, 

são mais exigidas e utilizadas para trabalho na cidade. O professor nasceu em comunidade 

ribeirinha e estudou em escolas do campo até o quinto ano, mudando-se para zona urbana de 

Humaitá para fazer os anos finais do ensino fundamental (6° a 9°). Ele nos relatou que, 

quando terminou o ensino fundamental, mudou-se para Porto Velho-RO, em busca de 

trabalho e, como não conseguiu, voltou para Humaitá-AM, onde também não conseguiu 

trabalho, e em seguida foi para o assentamento para dar aula na escola.  
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Figura 22 – Sala de aula da Escola do PAE/Botos 

 

O professor esclarece que não recebeu ainda qualquer tipo de formação ou orientação 

para o exercício do trabalho docente no campo, e não soube informar sobre qualquer tipo de 

formação que é dada a professores que lecionam no campo pela SEMED/Humaitá. Ele diz: 

“Minha irmã deu aula ano passado e recebeu uma formação, mas, eu até agora nada”. Para 

ministrar as aulas, o material utilizado pelo professor resume-se a lápis, borracha, caderno, giz 

e o livro didático. Segundo seus relatos, na escola não havia livros para todas as séries que a 

ela oferta, observando isso em sua fala: “não foi possível trazer o livro didático, eu trouxe 

apenas os que estavam disponíveis na SEMED/Humaitá. A escola está usando apenas os 

livros do 1°, 2°, 4° ano. Passa as atividades propostas no livro didático e corrige no dia 

seguinte”. 

Esse acontecimento relaciona-se diretamente a um dos nossos objetivos, naquele 

período, que foi “identificar as dificuldades apresentadas pelos professores na resolução de 

problemas relacionados ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos”. O fato de esse 

professor enquadrar-se na categoria leigo não impossibilitou abstrair, durante a entrevista na 

fala do professor, a percepção e criticidade frente à complexidade dos problemas estruturais 

da escola, relacionados, neste estudo, à inexistência de bomba de água, energia, 

armazenamento adequado da alimentação, transporte escolar, formação do docente pela 

SEMED, entre outros, e mesmo à reflexão e avaliação sobre a adequação do material didático 

utilizado por esse professor às peculiaridades da educação do campo. 

De acordo com o professor, os motivos que o levaram a lecionar no campo estão 

relacionados à falta de emprego na cidade de Humaitá-AM. Lecionar em sua percepção é uma 

experiência nova: 
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Não vou dizer que estou gostando, nem que não tô gostando, tô levando graças a 

Deus... não é muito minha praia isso daí não, entendeu? Mas, eu me avalio que eu tô 

me saindo bem, conseguindo me saí bem, só que às vezes isso é meio chato ae. 

 

A fala do professor demostra claramente estar lecionando na escola do assentamento 

por falta de opção. Tal fator compromete a formação dos estudantes do assentamento, uma 

vez que serão incapazes de elevar a qualidade de sua formação. 

A escola tem acesso ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. No 

entanto, conforme observado, os alimentos enviados a escola possuem baixo valor nutricional, 

resumindo-se apenas a suco, biscoito, enlatados, arroz, feijão, leite, sal e açúcar. 

 

Figura 23 – Dispensa da escola (materiais para o preparo da merenda escolar) 

 

De acordo com o professor, o preparo da alimentação escolar é feito pela merendeira 

da escola, “mas ela não quer mais trabalhar por R$ 500, 00 reais. Esta semana não teve 

merenda, eu tive que mandar os alunos mais cedo pra casa”. O professor da escola relatou, 

ainda, a ausência de um local adequado para o armazenamento dos alimentos, que ficam 

guardados no chão da dispensa a mercê dos ratos. Ele construiu um espaço improvisado, mas 

ainda espera um armário para armazenar os alimentos de maneira adequada. 

De acordo com dados levantados no trabalho de conclusão de curso “As escolas do 

Campo no Município de Humaitá-Am”, 

 
Para as comunidades rurais são enviados gêneros alimentícios não perecíveis (arroz, 

feijão, macarrão, óleo, sal, biscoito, e enlatados como almôndega, conserva, 

sardinha, charque, suco achocolatado, e alguns temperos). A nutricionista orienta 

que a alimentação fornecida aos alunos seja complementada com verduras existentes 

nas hortas da comunidade, contudo, não há garantia de que isso ocorra 

(MAGALHÃES, 2013, p. 45).  
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De acordo com as entrevistas realizadas no Setor de Alimentação Escolar do 

Município (2011), devido à distância das comunidades não há como enviar alimentos 

perecíveis às escolas rurais, pois, na maioria das comunidades, não existem meios para manter 

os alimentos conservados. Os barcos que transportam os gêneros alimentícios também não 

possuem estrutura para conservação dos alimentos durante a viagem. 

O Programa Nacional de Transporte Escolar não está contemplando essa escola. Os 

alunos que residem nas proximidades caminham até ela e os que moram mais distante vêm 

para a escola via motor rabeta29, na época da cheia do igarapé, que é de posse da própria 

família. 

Ao analisar as entrevistas com os pais dos alunos, é possível identificar que esses não 

relacionam a falta de condições estruturais de funcionamento da escola ao baixo rendimento 

dos seus filhos. Para a maioria, o baixo rendimento ocorre por falta de interesse dos alunos. 

Essa visão minimizadora do problema físico da escola compreende a falta de perspectiva dos 

pais em relação ao processo educacional dos seus filhos e também sua própria consciência 

transitiva, pois se caracteriza pela simplicidade na interpretação dos problemas e pela 

fragilidade na argumentação. 

Em relação à entrevista realizada com o professor da escola, pode-se aferir que a 

educação vivenciada por ele, e mesmo a que ele transmite hoje na comunidade, não se ajusta 

ao projeto de educação pensado atualmente para os trabalhadores do campo, muito menos 

atende à necessidade dos sujeitos da comunidade. O agravante da ausência de formação desse 

professor influencia diretamente nos métodos e conteúdos utilizados por ele, causando uma 

grande deficiência no processo de ensino aprendizagem dos alunos que residem e estudam na 

escola aqui já mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Tipo de barco com motor e hélice traseira, não muito funda, usado em rios de pouca profundidade. Em geral, é 

anexado na parte traseira de canoas. 
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5 A RELAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO CULTURAL, A BAIXA ESCOLARIDADE   

   DOS MORADORES E A BAIXA PRODUTIVIDADE DO PAE BOTOS 

  

Verificou-se que a comunidade analisada constitui-se eminentemente como um núcleo 

tradicional caboclo, produto da acumulação cultural absorvida e amalgamada pela cultura dos 

nordestinos que, em épocas diversas, mas especialmente no ciclo da borracha, migraram para 

a Amazônia e construíram um modo de vida integrado pela agricultura e extrativismo vegetal 

ou animal, vivendo em função de produtos da floresta, dos rios e das terras molhadas da 

várzea amazônica, tal como Ribeiro (2006), Oliveira (1988), Maciel (2004), Benchimol 

(1999), Bueno (2012) e Fraxe (2007) demostram em seus estudos.  

De acordo com Gomes e Batista (2013), a palavra “cabocla” foi emprestada do tupi e 

significa mestiçagem de índio com branco, europeu ou com negro africano e seus 

descendentes na Amazônia, passando a designar classe de produtores que controlavam os 

meios de produção e produtos de sua própria mão de obra ou grupo que vive em relação de 

complementaridade com a natureza, retirando dela o necessário à sua sobrevivência. 

Integrados ao meio ambiente, os caboclos vivem nas condições de agricultores, 

extrativistas, pescadores, remadores, caçadores, mateiros etc. Darcy Ribeiro relata que 

 
[...] seus modos de vida constituem uma variante sociocultural típica da sociedade 

nacional que, embora comporte algumas diferenciações funcionais, segundo o tipo 

de produção em que se engaje a população apresenta suficiente uniformidade para 

ser tratada em conjunto com a área cultural. A característica básica dessa variante é o 

primitivismo de sua tecnologia adaptativa, essencialmente indígena conservada e 

transmitida através de séculos sem alterações substanciais (2006, p. 280). 

 

O caboclo é o habitante do interior amazônico que pratica atividades 

fundamentalmente herdadas da cultura indígena: a caça, a pesca, a coleta florestal e as 

pequenas agriculturas (GOMES; BATISTA, 2013). O engenheiro agrônomo do INCRA, 

Barbosa (2004), fez uma breve descrição sobre os aspectos econômicos e o uso potencial da 

terra onde é o PAE Botos. 

 
Os comunitários da área da Gleba Acarazinho, vivem economicamente do 

extrativismo dos castanhais, da pesca, sorva, seringueira nativa, das essências 

florestais e da cultura de subsistência, utilizando métodos primitivos, dissociados de 

qualquer amparo tecnológico resultando com isso uma baixa produção por hectare, 

consequentemente complementando suas atividades subsidiárias com a caça de 

animais silvestres e pesca (INCRA, 2004). 

 

Mesmo com todas as mudanças ocorrentes nos últimos doze anos, não houve 

mudanças significativas no modo de produção dos moradores da Gleba Acarazinho. Os 
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moradores vivem de forma tradicional, e o sistema produtivo é baseado no trabalho coletivo 

familiar tendo em vista a subsistência utilizando-se de pouca tecnologia em suas atividades 

produtivas (terçado 100%, enxadão 75%, machado 51%) que se baseiam na extração de 

matérias-primas oriundas da floresta, da caça, da pesca e das atividades agrícolas 

diversificadas, sempre em pequena escala. 

Dados do INCRA (2013) demonstram que, no Brasil, o número de estabelecimentos 

classificados como de agricultura familiar representam 84% do total de estabelecimentos, 

30,5% da área total e correspondem a 38% do Valor Bruto da Produção agropecuária. As 

atividades produtivas no PAE/Botos, de modo geral, apresentam baixo rendimento econômico 

em relação às atividades não agrícolas, sendo a pior receita observada com a venda de animais 

domésticos (2%) seguida da pesca (2,27%). A melhor receita entre as atividades é a 

agricultura (52,55%), seguida do extrativismo vegetal (38,63%). 

A agricultura familiar na Amazônia, de acordo com Noda (2010), é o processo 

produtivo basicamente direcionado ao atendimento da manutenção e reprodução biológica e 

social do produtor rural. É praticada em ambientes pouco modificados que não sofrem ainda 

impactos negativos do avanço agropecuário estritamente voltado aos mercados ou das ações 

de projetos de desenvolvimento de grande porte voltados à exploração de recursos naturais. 

De acordo com Costa, o PAE/Botos utiliza o manejo de práticas conservacionistas que 

garantem o cuidado com a conservação dos recursos naturais, tais como a capoeira, o pousio, 

a adubação orgânica, a adubação verde, sistemas de consorciamento e sistemas agroflorestais 

de forma relativamente uniforme. Essas práticas são construídas a partir de saberes locais e 

socializadas entre as gerações, adaptando-se os diferentes contextos sociais, institucionais e 

ambientais às formas de uso dos recursos (COSTA, 2014, p. 324). 

O processo de produção da castanha que ocorre de (dezembro a março) é limitado à 

quebra do ouriço, lavagem e secagem das amêndoas. A castanha é comercializada com casca, 

não havendo processo de beneficiamento. A falta de organização do sistema de coleta, o apoio 

técnico insuficiente e os problemas relacionados à dificuldade de vender a produção, sendo a 

comercialização dependente de atravessadores, resultam em baixa quantidade produzida e 

baixa participação da atividade na composição da renda das famílias (COSTA, 2014). 

A produção da mandioca, principal produto agrícola do PAE, é beneficiada nas casas 

de farinha. Estabelecimentos se caracterizam pela estrutura familiar tradicional tipicamente 

cabocla, com infraestrutura imprópria aos atuais padrões de higiene e qualidade, 

equipamentos rudimentares e inexistência de uma gestão capacitada. 
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Trabalhos não agrícolas complementam a renda familiar, tais como a prestação de 

serviços públicos (10,3%), e o recebimento de benefícios governamentais bolsa família, bolsa 

verde, seguro defeso, auxílio doença, aposentadoria são fontes proporcionadoras de rendas 

mensais para (82,73%) das famílias. Em alguns casos, é a principal fonte de renda. 

Os moradores do PAE/Botos possuem baixa ou nenhuma escolaridade (21% são 

analfabetos, 31% são alfabetizados, mas nunca frequentaram a escola, 45% não possuem o 

ensino fundamental completo), fator que dificulta o acesso à tecnologia e vários outros meios 

para melhorar a organização produtiva e elevar a qualidade e a quantidade do que é produzido 

pelas famílias. Souza (2014), em seus estudos, evidencia a relação existente entre a 

produtividade e o nível de escolaridade, demostrando claramente os interesses do Banco 

Mundial na elevação do nível de escolaridade dos sujeitos que vivem no campo nos países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Ela ressalta que o centro dessa preocupação é a 

produtividade, o lucro da agricultura e a qualificação da força de trabalho, pois o banco 

entende que um “[...] sistema deficiente de educación primaria compromete todo el sistema de 

desarollo del capital humano.” (BANCO MUNDIAL, 1990, p. 13). 

Os moradores que participaram deste estudo e possuem baixa escolaridade 

representam parte da força de trabalho nos países em desenvolvimento que se dedicam à 

agricultura de subsistência e não está preparada para responder às mudanças tecnológicas, seja 

em matéria de agricultura de subsistência ou mesmo de produção industrial e de comunicação 

(SOUZA, 2014). 

De acordo com Neves (1990) o baixo nível de escolaridade das camadas pobres 

começa a se constituir em obstáculo para a reprodução do capital. No Brasil, 

 
[...] o baixo nível de escolaridade de amplas camadas da população começa a se 

constituir em obstáculo efetivo à reprodução ampliada do capital, em um horizonte 

que sinaliza para o emprego, em ritmo cada vez mais acelerado, no Brasil, de novas 

tecnologias de base microeletrônica e da informática, assim como de métodos mais 

racionalizadores de organização da produção e do trabalho (NEVES, 1994, p. 10). 

 

Os habitantes pobres do campo ao terem acesso a níveis mais elevados de educação 

alcançariam maior produtividade e atitudes mais modernas: 

 
Los conocimientos de aritmética elemental ayudan a los agricultores a estimar los 

rendimientos de actividades anteriores y los riesgos de actividades futuras, em tanto 

que el saber leer y escribir les ayuda a aplicar apropiadamente la tecnología agrícola 

moderna (por ejemplo, los productos químicos agrícolas, los fertilizantes artificiales 

y las nuevas variedades de semillas) ya a llevar registros. (BANCO MUNDIAL, 

1990, p. 4). 



114 

 

O interesse do Banco Mundial é dar às populações camponesas apenas conhecimentos 

básicos suficientes para que possam se “adequar às novas tecnologias agrícolas e entrar para o 

mercado consumidor de produtos químicos, como os agrotóxicos, fertilizantes e sementes 

transgênicas produzidas por empresas monopolistas”. As investigações feitas pelo Banco 

Mundial demonstram que, quanto maior a escolaridade, maior se torna o consumo das 

populações do campo (SOUZA, 2014, p. 158). 

A escola nessa perspectiva centra seus interesses na produção de mão de obra para o 

consumo, mesmo que haja o discurso de preocupação com a elevação da produtividade dos 

camponeses. O interesse não é a emancipação dos sujeitos que nela estudam. A escola do 

assentamento cheia de limitações infraestruturais e pedagógicas está “comprometida” com as 

exigências do Banco Mundial, não apenas pela sua incapacidade de difundir entre os alunos 

os conhecimentos sistematizados pela humanidade, mas porque “a escola pública é filha da 

sociedade moderna, urbana e industrializada” (ZANELLA, 2005, p. 12). Desenvolveu-se a 

partir da expansão das atividades improdutivas, permitindo a alocação dos trabalhadores 

excluídos da produção junto às camadas intermediárias da sociedade (ALVES, 2001). 

Essa função tornou-se um dispositivo vital para assegurar o equilíbrio social e garantir 

a reprodução do capital. Na perspectiva do capital, não resulta num problema o fato de a 

organização didática estar ultrapassada ou de reproduzir conhecimentos aviltados pela 

simplificação produzida pelo manual didático. Importa que a escola se expanda e essa 

atribuição tem sido cumprida com rigor e competência, facilitada pela intervenção do Estado, 

que constantemente cria mecanismos de financiamento que assegurem o funcionamento e a 

ampliação do atendimento escolar, mas que não está preocupada com a emancipação dos 

sujeitos. 

Isso significa que a instrução escolarizada manter-se-á distanciada da produção. De 

acordo com Saviani (2007), na sociedade de classe a relação entre trabalho e educação é 

expressa na relação de separação entre a escola e a produção, e nesta perspectiva é incapaz de 

emancipar. 

Assim, ressalta que 

 
Se quisermos elevar seriamente o nível de nossa agricultura, se quisermos divulgar 

amplamente os novos método aperfeiçoados do trabalho agrícola e  da economia 

rural, a escola deverá ser colocada na vanguarda deste trabalho, porque ela é o 

centro cultural que influencia diretamente a criança desde uma tenra idade e 

indiretamente toda a população camponesa (PISTRAK, 2000, p. 69). 
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A escola pública desenvolveu-se no seio da sociedade capitalista e é parte da 

totalidade, sozinha não é capaz de modificá-la, mas pode sim estar a serviço da transformação 

social. Para isso, é preciso “mudar o jeito da escola, suas práticas e sua estrutura de 

organização e funcionamento, tornando-a coerente com os novos objetivos de formação de 

cidadãos, capazes de participar ativamente do processo de construção da nova sociedade” 

(2000, p. 8). 

“Na base do trabalho escolar devem estar o estudo do trabalho humano, a participação 

nesta ou naquela forma de trabalho” (PISTRAK, 2000, 50), superando, assim, a contradição 

criada que aparece quando esse trabalho, criado pelo homem e também criador do homem, 

passa a ser subalterno de uma determinada organização social. O trabalho que é manifestação 

da vida, produzindo sua existência nas dimensões físico, material, cultural, social, político, 

estético, passa nos diversos contextos históricos de sujeição, servidão ou escravidão, ou do 

trabalho moderno, assalariado, alienado na sociedade capitalista a atrofiar o corpo e a mente. 

Passam a existir relações de trabalho concreto que embrutecem, que aniquilam, fragmentam, 

parcializam o trabalhador (CIAVATTA, 2005).  
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6 CONCLUSÕES 

 

Os resultados evidenciam diversos problemas que ajudam a compreender as 

dificuldades que os moradores enfrentam para viver no assentamento e se iniciam no processo 

de implantação. Em primeiro lugar, evidenciamos o baixo nível de participação das famílias 

no processo de delimitação da área de criação do PAE; os moradores, durante as ações do 

núcleo, tiveram dificuldade de relatar o processo de criação. Mesmo as lideranças da 

comunidade que participaram mais ativamente do processo demonstram ter pouco domínio 

sobre como de fato ele ocorreu. 

Ficou claro também que os assentados que estavam presentes durante o processo de 

criação do assentamento não possuíam, no período de negociação e de implantação do 

assentamento, clareza dos direitos e deveres inerentes à modalidade de regularização 

fundiária. O modelo implantado no assentamento é de caráter comunal. O modo de produção 

social dominante em nossa sociedade é a capitalista, cuja principal característica é a 

propriedade privada. A ideologia dominante de que a terra só lhe pertence se for demarcada 

está arraigada nos assentados. Ainda hoje, muitos esperam o documento demarcando o seu 

lote dentro do assentamento. 

Como não lhes é inerente a ideia de que tudo é de todos, os conflitos ocorrentes entre 

as próprias famílias são comuns, como pode ser claramente percebido durante todo o processo 

de construção e manutenção da escola Helena Sofia, em que os moradores passaram os 

últimos anos brigando entre si sobre o local onde a escola seria construída. 

A falta de informação das pessoas do PAE Botos em relação aos direitos e deveres 

enquanto assentados é evidente. Isso fica manifesto na expectativa dos moradores de que o 

INCRA “venha ao assentamento e coloque cada pessoa em seu lote”. Não estava claro, no 

início da implantação, de que nessa modalidade de assentamento o INCRA não faz 

parcelamento de terras em lotes individuais. Nesse caso, cabem aos assentados a autogestão 

do território e a distribuição das famílias na área do PAE/Botos conforme as áreas que já são 

tradicionalmente utilizadas por cada uma. Existe a necessidade de automapeamento do 

território, inclusive com definição e áreas de uso (castanhais, coleta, caça, plantio etc.) e de 

preservação ambiental. 

As famílias residentes no assentamento que se localizam mais nas proximidades do 

Rio Madeira e dos igarapés do Botos e Pirapitinga demostram ter pouco conhecimento ou 

nenhum interesse sobre grande parte da área do PAE Botos, situada mais a noroeste nas 

cabeceiras do igarapé Pirapitinga, rio Acará, lago de Carapanatuba e proximidades da BR-
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319. De acordo com o INCRA, lá residem muitas famílias que não fazem parte da associação 

ou da dinâmica e gestão do território. 

Várias famílias que residem dentro do perímetro não estão associadas e não recebem 

os benefícios a que têm direito porque o perímetro demarcado não corresponde exatamente às 

áreas tradicionalmente ocupadas e utilizadas pelas famílias que, a priori, lutaram pela criação 

do PAE/Botos. Na prática, algumas áreas ficaram de fora da demarcação do perímetro, o que 

deixa as famílias em uma situação contraditória. Deslocar-se para dentro do perímetro do 

assentamento representa a perda dos direitos fundiários sobre as áreas tradicionalmente 

ocupadas por elas há décadas, considerando que vários nasceram ali, e não se deslocar não 

lhes dá o direito de ter acesso ao programa de reforma agrária e receber os benefícios pelos 

quais lutaram (fomento, alimentação, moradia). Muitas famílias resistem ao deslocamento, 

alegando não deixar o que é seu (a casa e o terreno), para se deslocarem a um assentamento 

que não possua nenhuma infraestrutura. 

Os proprietários de terras “tituladas”, entre eles o vereador Aldemir Riça e Heleno, 

tiveram um papel ativo no processo de definição de qual seria a área destinada ao 

assentamento, e isso só foi possível devido ao baixo nível de participação das famílias que 

seriam assentadas. “O Riça lutou muito por este assentamento, mas isso foi por que ele queria 

liberar a terra dele.” De acordo com um relatório do INCRA, a área de posse do vereador, 

onde vivem várias famílias tradicionais, não foi incluída no perímetro do assentamento. 

Conclui-se que o interesse do principal representante do estado participante do processo era 

deslocar essas famílias para as cabeceiras dos Igarapés do Botos e Pirapitinga, liberando as 

áreas supostamente tituladas pertencentes a ele. 

Há conflitos, também, pelo uso de recursos naturais na região do perímetro do 

assentamento e adjacências. Após a demarcação inicial, o INCRA voltou algumas vezes para 

refazer a demarcação, gerando dúvidas, sobre de fato quais espaços pertencem ou não ao 

assentamento. Algumas famílias chegaram a fazer plantio em áreas que depois foram 

constatadas que estavam fora do assentamento. Além da perda desse plantio, essas famílias se 

viram em situação de conflitos com os supostos proprietários de terras privadas, 

principalmente no que se refere à coleta da castanha. Os conflitos com os donos de castanhais 

chegam aos níveis da violência física e de violação de direitos humanos. 

Um pressuposto do programa de reforma agrária na Amazônia é que ele deve alterar o 

regime de posse e direito do uso da terra. Em suma, alterar as relações de poder e mando entre 

“patrões” e “fregueses”. Na configuração atual do PAE, essas relações permanecem 

inalteradas. A associação do PAE encontra-se em situação de fragilidade e em meio a 
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inúmeros conflitos internos. Nessa conjuntura, a organização do assentamento não possui 

condições de assumir um papel autônomo na implantação da gestão do PAE. De acordo com o 

INCRA, é necessário um trabalho de formação para fortalecer a organização da associação, 

que é pré-requisito para o sucesso do assentamento. Entretanto, considero que somente o 

fortalecimento da associação não é suficiente para que haja mudança na realidade do 

assentamento, muito menos das pessoas que ali residem. 

É importante frisar que o assentamento se constitui como um núcleo tradicional 

caboclo, detentor de um modo de produção de vida tradicional integrado pela agricultura e 

extrativismo vegetal ou animal. Modo de vida marcado pelo profundo respeito à natureza, 

utilizando-se de plantas medicinais, rezadeiras, recorrendo a lendas e mitos para explicar o 

mundo, misturando a religiosidade com folclore nos festejos dos diversos santos espalhados 

pelo beiradão. Sua designação, conforme Gomes e Batista (2013), vem de um termo que 

pertence ao nheengatu Cacá-bõc “tirado do mato”, subentendendo-o como herdeiro legítimo 

do quadro cultural do índio. Esses caboclos formulam uma série de hábitos e costumes sociais 

estabelecidos de forma normativa, imprimindo os fundamentos de sua identidade. Os saberes 

socioprodutivos são repassados pelas relações de parentesco e vivência para possibilitar a 

apropriação da natureza e, consequentemente, organizar as bases de sua produção material. 

Não possuir escolaridade elevada é uma das características que aparecem com 

frequência nos núcleos caboclos da Amazônia e isso é compreendido ao observamos o 

processo de construção da escola pública no Brasil e o processo de ocupação econômica da 

Amazônia e formação de sua população e da cultura cabocla. Mesmo após a conquista do 

direito de acesso à educação fundamentado pela Constituição de 1988 e LDB 9394/96, o nível 

de escolaridade no PAE Botos não sofreu alteração, e possivelmente não sofrerá, pois a escola 

do assentamento só oferta o ensino fundamental até o sexto ano, e, considerando o modo de 

vida dos assentados e suas condições econômicas, é possível aferir que os pais das crianças 

não terão condições de enviá-las para estudar nas proximidades do assentamento, e, mesmo 

que tenham, a escola pouco contribuirá para mudança significativa da organização, social e 

produtiva do assentamento, pois essa escola, fruto do liberalismo, mantém a educação 

distanciada da produção. 

Os resultados deste trabalho apontam características que poderão ser utilizadas para 

integração produtiva e reprodutiva entre atores e a região.  
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