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INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa tem como objetivo explicitar as trajetórias de vida e as dimensões 

fundamentais da realidade sociocultural dos demandantes de terra, considerando as evidências 

das trajetórias de vida dos demandantes de terra, bem como a caracterização da realidade 

sociocultural dos demandantes. Mostrando assim a perspectiva de futuro dos sujeitos sociais 

da pesquisa visando o assentamento agrícola no município de Uarini na microrregião Centro 

Amazonenses, na mesorregião de Uarini. 

É preciso estabelecer relações e representações sociais, para então compreender os 

aspectos socioculturais. Esses aspectos são importantes, pois mostram como as relações 

sociais são estabelecidas no contexto local estudado, não somente aos processos de trabalho, 

como valores materiais, mas também de valores simbólicos, que precisam ser apontados como 

tradições e valores que estabelecem elos entre homens, natureza e cultura. As histórias e 

trajetórias de vida são relevantes por revelarem e interagirem com a história da luta pela terra, 

tanto dos agricultores pesquisados, quanto das instituições que os auxiliam no processo 

organizativo dos grupos sociais envolvidos. E os projetos e expectativas futuras dos 

trabalhadores rurais tornam-se complacentes, posto que visão a posse legal das terras onde 

trabalham e que precisam delas não somente para trabalhar, mas também para viver. 

Preocupando-se também com as gerações futuras, visando à qualidade de vida e permanência 

no campo.  

A metodologia desse estudo é dada de formas variadas, buscando uma abordagem 

ampla, social, econômica, política e cultural. Da se por meio de formulários socioeconômicos, 

com questões abertas e fechadas, entrevistas semi-estruturadas em campo, e buscando 

informações de suma importância em órgãos institucionais como IBGE, INCRA, ITEAM, 

IBAMA, CNM entre outros.  E partindo do pressuposto que a alteridade vem a ser de suma 
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importância como uma forma de ver, apurar o olhar do pesquisador, para então perceber que a 

diferença tem sua importância quando nos remete a singularidade de sermos aprendizes de 

pesquisadores e estarmos em contato com os sujeitos sociais pesquisados. Somos antes disso 

seres humanos, que vivi que sente e agi perante a sociedade em que nos encontramos e por 

isso é preciso sensibilidade social para lidar com as problemáticas e conflitos encontrados em 

campo. Métodos esses que nos ajudaram a cumprir com os objetivos aqui propostos.  

Para isso, foi realizada a pesquisa de campo nos meses de julho e agosto com 20 dias 

de pesquisa. Nela foram realizada aplicação de formulários, entrevistas semi-estruturadas, 

conversas formais e informais, reuniões em grupo, entre outras atividades de campo. 

Utilizamos também tanto recursos audiovisuais como máquina fotográfica, para nosso registro 

do local com as devidas autorizações e o uso de gravadores eletrônicos durante reuniões em 

grupo, formulários que nos deram acesso a um banco de dados, onde utilizamos os gráficos a 

fim de complementar os dados com algumas informações quantitativas. Mas que não foi o 

foco da pesquisa e entrevistas semi-estruturadas que foram transcritas e vinculadas a esse 

relatório final como dados qualitativos e que enriqueceram o conteúdo teórico da pesquisa. 

A compreensão da história como análise torna-se fundamental para o entendimento da 

questão agrária tanto no país, como no Estado do Amazonas, para isso o referencial teórico da 

pesquisa além de resgatar por meio da história aponta para uma perspectiva de um “novo 

rural”; por meio da análise de Moreira & Costa (2002) percebemos que essa categoria visa à 

qualidade de vida com aspectos de saúde, educação e solidariedade para a permanência desses 

sujeitos sociais no campo. Outra categoria utilizada como parte estruturante na pesquisa e por 

isso encontra-se fundamentada é a noção de representação social, onde se apresenta para 

diagnosticar como esses sujeitos sociais se identificam e a partir disso organizam-se, visando 

objetivos e expectativas em comum, principalmente quanto à regularização das terras por eles 

utilizada. Essa noção de projeto torna-se bastante significativa, pois é preciso de análise, 
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reflexão desses sujeitos sociais para que a partir disso possam propor alternativas, às 

problemáticas locais. Essas problemáticas encontram-se dispostas no município de Uarini 

devido a vários aspectos socioeconômicos articulados entre si, como por exemplo, a 

dificuldade no escoamento da produção, onde a figura do atravessador mostra-se sempre 

presente, estabelecendo assim o preço equivalente à produção da farinha. Esses aspectos 

estarão co-relacionados ao longo das análises e discussões finais.    

Assim, o presente relatório apresenta fundamentação teórica, abordando os autores 

estudados, bem como, as temáticas envolvidas, discussões e considerações finais coletados 

durante os doze meses de pesquisa, onde consideram os objetivos propostos do projeto. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Apresentaremos, neste relatório, os conceitos teóricos referentes às principais 

categorias que norteiam a realização desta pesquisa, bem como integrados aos objetivos gerais 

e específicos da mesma; os quais são de suma importância para compreensão do nosso objeto 

de estudo, por isso, no primeiro momento, faremos uma breve abordagem sobre as devidas 

temáticas e conceitos para uma melhor compreensão das contribuições dos autores até o 

presente estudado.  

 

1.1 A Questão Agrária no Brasil de ontem e de hoje: mudanças e 

permanências para a perspectiva do “Novo Rural” 

A questão agrária brasileira, desde os anos de 60, 70 e 80 aos dias atuais, remete-nos 

ao mesmo tempo à história do Brasil e à história do desenvolvimento do capitalismo 

contemporâneo. Ambas as histórias precisam ser compreendidas em suas múltiplas relações 

para que possamos compreender mais e melhor o próprio desenvolvimento da questão agrária 

no país. Aqui nos interessara compreender aspectos gerais da questão agrária brasileira tendo 

como marco histórico a década de 30, com a queda da bolsa de valores e a crise do café. 

Nesse contexto, não se pode esquecer a agricultura, tal como era realizada (com um grande 

atraso em relação aos outros países) era um forte empecilho ao desenvolvimento 

socioeconômico do capitalismo brasileiro. 

Silva (1986) enfatiza que, na década de 60, houve um crescimento significativo na 

economia – representado pelo chamado “milagre brasileiro” – aliás, de curta duração e que, 

como indica a história, prejudicou muito os pequenos produtores rurais e beneficiou os 

latifundiários e sua a elite aristocrática. Este autor, ao analisar a década de 70, indica aspectos 
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importantes do que nomeia a crise agrícola no País, e mostra com sutileza argumentativa, 

como a questão agrária foi silenciada pela imprensa, na época da ditadura, com forte 

repressão aos que lutavam pelos direitos de viver e morar no campo.  

Em razão desse processo histórico e da natureza sociológica do nosso tema, não se 

pode confundir questão agrária (estrutura fundiária brasileira, a economia e a política que a 

desenvolve, a concentração de renda dela decorrente, etc.) com a questão agrícola – que se 

refere só e diretamente à produção agrícola. Uma das conseqüências da não compreensão 

dessa distinção nos leva a não entender a crise econômica, social e políticas no campo – que 

tem como desdobramento a migração de uma multidão de pessoas do campo à cidade onde 

não encontram trabalho e/ou emprego passando a viver à margem da vida social. 

Nesse processo se desenvolve com força irreversível o capitalismo urbano industrial, 

transformando não só o modo de vida nas cidades, mas também o modo de vida e as formas 

de produção no campo, estimulando forte consumo de fertilizantes, inseticidas, máquinas 

agrícolas, etc., enfim, a agricultura passa também por um processo de industrialização. Nesse 

sentido, a produção agrícola vai deixando de ser uma produção de subsistência para, em 

decorrência da presença maciça do capital no campo, ser a forma capitalista predominante de 

produção sem levar em consideração a dignidade do homem rural e seus dilemas engendrados 

pela reestruturação produtiva no campo. 

A industrialização do campo vem beneficiar os grandes proprietários de terra e impor 

um ritmo de trabalho intenso ao pequeno produtor, já que todo o processo produtivo conspira 

a favor da produção capitalista, em uma espécie de circulo vicioso, onde os pequenos 

produtores perdem toda a riqueza produzida. Um exemplo claro disso é a industrialização 

demasiada na cultura avícola, mudando quantitativamente todo o processo de trabalho do 

produtor rural mecanizado enquanto o pequeno produtor permanece em desvantagem, pois 
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ainda trabalha com o principio do mecanismo de subsistência familiar ou até mesmo 

comunitária, como as práticas tradicionais de mutirão ou ajuri.  

Essa industrialização rural passa a desconsiderar a qualidade de vida do homem 

campesino mudando consequentemente seus modos tradicionais de vida e passando a 

consumir produtos antes nunca vistos no campo, como, por exemplo, os enlatados, na época 

da seca. A mesma vem causar outras problemáticas além do aumento de sua carga de 

trabalho, como por exemplo, o que fazer com uma quantidade demasiada de lixo, ou onde 

descartar os recipientes vazios de fertilizantes e inseticidas, tendo que lidar, também com 

problemas de ordens socioambientais e de saúde da população e de todo o ambiente local. 

Silva (1986) passa a tecer comentários sobre a diferença entre as relações capitalistas 

do campo e da cidade, onde a terra é fator imprescindível que não pode ser reproduzida, como 

as máquinas ou meio de trabalho. Enfatiza que, no Brasil, o proprietário pode ter terras 

improdutivas, mesmo havendo pessoas sem trabalho e sem terras para produzir e morar. 

Configura-se à história do País para tentar explicar esse processo e retoma as sesmarias e o 

mercado de tráfico de escravos, mudando somente a produtividade: primeiro o açúcar, depois 

o café, mais tarde o seringal, a extração de castanha, até chegar à produção de farinha. Após a 

libertação dos escravos, o contingente populacional era tão diferente que deu origem à 

pequena produção de alimentos.  

 Os dados do INCRA e IBGE apontam o começo da industrialização da agrícola no 

país com todas as especificidades regionais existentes, no período em que propõe o slogan: 

“Integrar para não Entregar” e a ditadura começa a tentar expandir a Amazônia.  

A questão agrária no Brasil que é continua em diversos estados brasileiros e no 

Amazonas não é diferente. Hoje está atrelada a várias problemáticas como o desmatamento e 

a tensão de conflito agrário com a polícia, trabalho compulsório e exploração do trabalho 

agrícola, assassinato por causa da reclamação dos direito trabalhistas, rede de intermediários, 
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etc. Porém nesse contexto histórico, o que vale para o homem do campo é a honra de pagar 

sua divida, o que leva o homem do campo muitas vezes à exploração do trabalho, ou do 

trabalho por divida. Agravando mais o problema quando o nível de escolaridade do homem 

rural é muito baixo, o que facilita as chances de ser enganado, quanto ao preço de sua 

produção e quando precisa assinar ou ler documentos relacionados à posse de terras.   

Estas são algumas das questões que perpassam a questão agrária no Brasil. O conflito 

fundiário e a devastação do meio ambiente são conseqüências do financiamento para se criar 

gado, isso nos faz lembrar que na Amazônia não se pode falar de desenvolvimento que não 

seja sustentável, para não acontecer como no Pará tendo conflitos agrários, como já foi citado 

acima em uma “Terra sem dono”. Por toda essa problemática, os assentamentos e as 

regularizações fundiárias são formas alternativas de Reforma Agrária para o Amazonas 

utilizando extrativa e sustentavelmente à floresta. Respeitando sempre as especificidades 

sócio-ambientais de cada região. 

 Em decorrência do êxodo rural, torna-se necessário produzir ainda mais para 

abastecer as cidades daí foram aos poucos mudando hábitos e costumes do homem do campo 

e surgindo a monocultura, a venda para exportação e enfim o beneficiamento dos produtos 

vendidos. Contudo, surgiram também os passivos sociais e ambientais em decorrência desse 

processo rápido de industrialização e de migrações como a nordestina e as maranhenses na 

Amazônia. Em meio a toda essa problemática social que se criou em torno das questões 

agrárias, Silva (1986) vê como solução, mais viável a organização das massas, o 

associativismo, as políticas sindicais, como forma de se fortificar, defender seus interesses e 

falar por si próprio até alcançar seus interesses coletivos. 

Aqui Silva (1986) indaga se a solução seria a reforma agrária, e responde que a 

questão agrária não tem somente a ver com a questão agrícola de produção, mas sim é 

também uma questão política, econômica, social. E o que os trabalhadores rurais almejam e 
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esperam é: “colher os frutos do suor de seu trabalho”, não só vender para os atravessadores, 

regatões, a um preço tão baixo como existe no nosso Estado ou exportar em grande escala a 

produção monocultora, tendo uma alimentação e uma dieta escassa e precária, principalmente 

no tempo de seca do rio. E Silva (1986) ainda enfatiza o que todo homem rural mais almeja: 

viver com dignidade e cidadania com sua família e toda a responsabilidade de resolver deste 

problema secular que diz respeito aos produtores rurais, na imensa diversidade sociocultural 

do país recai sobre a democracia brasileira. 

             Por tudo que foi citado acima por Silva (1986) e por todo o processo histórico 

recorrente é preciso tratar a questão agrária não como questão agrícola, mas sim entender o 

quão relevante é a importância das ciências humanas e sociais para a humanização dessa 

questão, justamente porque o pequeno produtor não é “massa humana” e nem se reduz a 

números e tabelas como fazem os economistas e alguns engenheiros agrônomos, percebendo e 

mostrando que a questão agrária perpassa as questões econômicas e de mercado, pois é muito 

mais ampla do que imaginam os especialistas sendo então política, cultural, econômica, 

ambiental e etc. 

Silva (1998) aborda a valorização de atividades não agrícolas o que ocorre por razão 

da crescente urbanização do meio rural (moradia, turismo, lazer e prestação de serviços). 

Enfim infra-estrutura para o homem do campo, com a proximidade que tem o campo e a 

cidade ainda analisa qual papel dos pequenos produtores “se é que podem ser chamados assim 

de produtores familiares quando o resto da família trabalha em outras atividades não agrícolas 

e/ou urbanas” (Silva, 1998: 23).  

O mundo rural tem agora novos atores sociais, por meio do exemplo já citado, na 

cidade de Uarini, no interior do Estado do Amazonas e de “famílias pluriativas” combinando 

assim atividades agrícolas e não-agrícolas, mas que aproximam as pessoas da cidade e do 

campo. Essa interação campo e cidade dinamizam a produção e seu escoamento e impede o 
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abandono total das propriedades rurais por parte dos jovens, quando os mesmos buscam 

perspectivas futuras e melhor infra-estrutura no campo visando à qualidade de vida de suas 

famílias. O que condiz com a “desespecialização” da dinâmica da divisão social do trabalho 

dos trabalhadores rurais e suas famílias. Silva (1998) mostra-nos a controvérsia dessa 

dinâmica abordada: pobreza e miséria, tomando o pequeno produtor rural como excluídos do 

processo histórico.  

Silva (1998) aponta como fator importante para uma política de “desprivatização” do 

espaço rural, que é preciso pensar e agir com políticas públicas: pensando também na 

construção de povoados e vilas rurais como alternativas e forma de impedir o esvaziamento 

do campo. Esse mesmo autor fundamenta também o papel das prefeituras inseridas como 

articuladoras da auto-organização dos moradores (em atos simples como, por exemplo, ajudar 

no mutirão dos agricultores familiares, deixa bem claro que não é favor à população que 

trabalha no campo e sim dever e papel da prefeitura de zelar pelo bem-estar social). Silva 

(1998) conta ainda com a necessidade de Reforma Agrária no país, porém com diferentes 

aspectos de modernidade do século XX. Onde futuros assentamentos são incluídos como 

alternativas, em projetos que visem tanto à integração de moradores da cidade com o campo, 

por meio do lazer, da arte, do artesanato e da conservação ambiental; alternativa essa que 

aproxima e aproveita o que os agricultores têm de criativo de “inventando o mundo” para 

sobreviver, no sentido literal da palavra.         

  Já Martins (1989) aborda que muitas pessoas confundem lutas camponesas com 

movimentos sociais e vice-versa. Esse autor enfatiza sempre ao longo de todo o seu discurso 

que os mediadores da luta camponesa são: os partidos de esquerda e a Igreja. Pois quem fala 

por eles: são os Bispos da CNBB, os representantes da CPT e os integrantes do MST. Esses 

mediadores ganham postura política e histórica, justamente por que a luta pela terra é um 

problema que se arrasta desde a colonização brasileira até a atualidade. E ainda hoje, como 
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esse problema é contemporâneo, porém com aspectos semelhantes ao processo histórico “O 

camponês continua tendo o uso, ou seja, trabalhando, mas não possuindo a posse da terra”.  

Este mesmo autor afirma que, como sempre, a história nunca é contada pelos 

próprios sujeitos sociais que a compõe, como os camponeses e/ou trabalhadores agrícolas. E 

que a identidade por eles adquirida em suas representações sociais e de como os mesmos 

classifica-se, por exemplo, não querem ser chamados de pequenos produtores, pois tem em 

sua concepção a quantidade de trabalho e esforço que fazem para sobreviver e sustentar suas 

famílias com dignidade e cidadania, pois levam muito a sério questões como a religião, a 

moralidade e a família.  

Segundo Leite & Ávila (2007), a questão agrária no Brasil de hoje passa por 

mudanças significativas, mudanças essas que fazem a Reforma Agrária reassumir uma 

posição relevante no debate, principalmente nos processos sociais, nas atividades políticas e 

nos programas governamentais recentes. Aprofundando a questão com dados estatísticos que 

confirmam o óbvio: que o campensinato em países em desenvolvimento como o Brasil está 

longe de desaparecer decorrente de todo o seu processo histórico. E que o olhar sobre as 

questões agrárias hoje muda de foco, não mais o romantismo histórico, mas sim as relações 

amplas de transformações sociais.  

Os autores Leite & Ávila (2007) citam várias iniciativas começando pelas 

“pequenas” organizações de camponeses e trabalhadores rurais, até os níveis internacionais 

como Fóruns Mundiais não só para a redução da pobreza, mas para o enfoque de justiça 

social. E também de mudanças sociais que realmente só se dão através das organizações e do 

saber não só cientifico ou empírico, mas também de direitos e deveres, para assim lutarem 

também não só pela terra, mas pela cidadania, pela dignidade e mais tardar e tão esperada 

qualidade de vida. Como massacre não é mais físico, porém moral de coação desses sujeitos. 

Surge daí uma bem-vinda utopia social em meio a essa politização campesina de criarem 
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alternativas justamente para não viverem, mais subordinados ao mercado capitalista que tanto 

os oprime. 

E os autores Leite & Ávila (2007) definem a Reforma Agrária hoje não como uma 

questão fundiária e política de titulação de terras, mas agrária no sentido real da palavra, a 

qual já foi explicitada pelos autores como Silva (1986) e Martins (1990). E envolvem “os tão 

importantes acessos aos recursos naturais de (terras, águas e florestas)”. Evidente, 

principalmente nos camponeses que vivem em áreas de várzea e/ou terra-firme de solo e de 

todo ambiente amazônico, por exemplo, onde seus processos de trabalhos são voltados não só 

a terra; mas também ao curso dos rios, aos tempos biológicos condicionados as cheias e secas 

dos rios, aos meios de coletas extrativas e de produções artesanais e tradicionais mantendo o 

equilíbrio ecológico do seu local de moradia. Envolvendo mitos, lendas e todas as suas 

diversas forma de “cultura popular” que merecem e precisam ser respeitadas. 

Esse processo histórico torna-se de uma grande relevância onde, para Witkoski 

(2007) “A terra, a floresta e a água participam de modo decisivo da forma como esses agentes 

sociais procuram dar plenitude à vida. A terra, substrato tanto da floresta como da água, 

nunca, ou quase nunca, aparece como mercadoria – ou seja, terras, para fazer negócios -, mas 

sempre como terra que tem por destino nela se trabalhar. A terra e as riquezas que ela guarda 

são valorizadas como patrimônio que cria as condições para que o camponês e sua família 

apareçam como trabalhadores de sua unidade de produção”. É preciso colocar em pauta, o que 

é essencial dos direitos de posse de ribeirinhos, agricultores e extrativistas. Para assim garantir 

seus direitos nas terras já ocupadas.  

Leite & Ávila (2007) alegam que essa forma tão almejada de Reforma Agrária não se 

dá pela ação do Estado de modo fácil e sem burocracias. Mas que a própria Constituição 

brasileira cita não poder estabelecer a posse de terra como mercadoria, mas sim como 

propriedade privada. E que pode ser desapropriada se não cumprir sua “função social”. Que 
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seria o uso racional da terra, a conservação do meio ambiente, o bem-estar dos trabalhadores 

da terra com boas condições de trabalho, entretanto não é o que ocorre no país, pois vem 

acontecendo o inverso do que diz a lei e a Reforma Agrária. Mas mesmo com as 

desapropriações, as terras nas mãos do Estado, nem sempre são respeitadas as leis fundiárias. 

E por lei o ex-proprietário ainda tem direito a indenização! 

Então para que se tenha uma Reforma Agrária com democratização e justiça social é 

preciso acompanhamento dos produtores em relação a questões técnicas e sociais de 

financiamento, e mais a fortificação das associações e cooperativas posto que, essas 

populações campesinas sempre sofreram com a exploração em relação aos atravessadores que 

determinam o preço de suas mercadorias. Leite & Ávila (2007) ainda definem projetos de 

assentamentos rurais como: “Que tem sido empregado para designar a transferência e a 

alocação de um determinado grupo de famílias de trabalhadores rural sem-terra em algum 

imóvel rural específico, visando à constituição de uma nova unidade produtiva e de moradia.” 

O que é importante de se levar em consideração são as especificidades regionais brasileiras 

quanto à moradia dos assentamentos.  

Justificam os autores Leite & Ávila (2007) por que é preciso e qual a devida 

importância da Reforma Agrária posto que a grande maioria da população a nível mundial 

vive na linha ou abaixo da linha da pobreza, sem condições mínimas de vida digna. Várias 

famílias sem ter o que comer e sem terras para produzir de uma forma vergonhosa para 

qualquer país desenvolvido ou em desenvolvimento, passando fome e sobrevivendo de 

assistencialismo; quando não da criminalidade das cidades fato ocorrido devido ao êxodo 

rural, onde a família sai do campo, pois não possui terra para produzir e sempre viveram 

subjugados pelos proprietários, daí se deslocam para a cidade e lá encontram piores condições 

de vida. Já que na cidade não há relações como no meio rural (das relações de troca), as 

relações da cidade são totalmente dadas por interesses individuais e não por associação 
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coletiva como no campo. Daí a importância de se fazer Reforma Agrária hoje, para que essas 

famílias permaneçam no campo vivendo dignamente.    

E o que é louvável hoje no Brasil rural é a luta organizacional de associações, 

sindicatos e MST, que mesmo sem muitos recursos levantam opiniões e, mas ações para a 

mudança de sentido da questão agrária, principalmente no que diz respeito às questões sociais, 

culturais, políticas e ainda econômicas. E o melhor resultado das tentativas sociabilizadas de 

políticas fundiárias por meio tanto de políticas públicas quanto de diálogo movimentos e 

redes de movimentos sociais foram aos poucos mudando as relações clientelistas e 

dominantes do meio rural brasileiro.   

Os dois autores Leite & Ávila (2007) enfatizam de um modo histórico desde a 

década de 60 onde a repressão aos projetos, movimentos de reforma agrária eram bastante 

fortes. Mas somente com a redemocratização em 1980 que a questão retoma as suas forças. E 

chegando assim ao governo Collor em 1990, comentam, os autores (2007) sobre os lotes de 

terra e a criação de bolsas de arrendamento e compra de terras para fins de reforma agrária. 

Depois apontam (2007) Itamar com o mesmo tema ganha dimensões diferentes e maiores 

levando consideração à fome no país. Para chegar ao FHC, onde a questão agrária é 

praticamente dada como forçada por devidas demandas fundiárias. Porem aumentam nesse 

período as manifestações em relação à terra, até por razão dos massacres ocorridos de cunho 

judiciário com Carajás em 1996. 

Na seqüência de todo esse marco histórico ocorridos no Brasil a partir de 1999 há o 

chamado “Novo Mundo Rural” onde o governo se envolve nas questões fundiárias, incluindo 

e determinando a função do INCRA nesse processo em relação aos assentamentos 

demarcação de lotes, planos de desenvolvimento de assentamentos e ainda Conselhos 

Estaduais e Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável. Mas ainda não se deixa de 

mediar os produtores rurais a CPT, o MST, a Contag e todas essas siglas de interreses 
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diferente ou em comum são porta-vozes de todo o processo fundiário e agrário naquela época 

do país.  

Mesmo com todo esse aparato as ocupações aumentam de forma alarmante no país 

de 1996 a 1999 e continua no governo Lula, que por ter a Reforma Agrária como pauta de 

campanha restituindo o II Plano Nacional de Reforma Agrária, juntamente com seu partido 

PT e o apoio dos lideres do MST, por seus conhecimentos sobre a causa. Mesmo com várias 

falhas no que diz respeito ao cumprimento de seu projeto de campanha, ainda é o mais 

humano comparado a todos os outros planos de governo os quais incluíram a questão agrária, 

por exemplo, a proximidade com a equidade social desde a questão da terra até as questões 

sociais que perpassam entre ela como a questão de gênero; dando apoios aos projetos ligados 

às organizações de mulheres, fato nunca visto antes em projetos governamentais um avanço 

no caso do lote ser registrado no nome do casal. 

Os autores Leite & Ávila (2007) tomam como ponto de partida para analisar 

criticamente a relação do campo e com seus processos históricos e econômicos e políticos 

capitalistas, onde tomam como os pontos principais: 

 Perceber se o agronegócio é realmente a solução para os problemas 

econômicos e consequentemente sociais do campo, como dizem as empresas monocultoras; 

 Perceber se a Reforma Agrária é mesmo uma tese ultrapassada, obsoleta sem 

impacto econômico e social da realidade como nos mostra a mídia capitalista atual, enquanto 

há diversos homens que ainda lutam fervorosamente dia e noite pela regularização fundiária e 

pela dignidade de viver bem com sua família; 

 Será mesmo que se esgotaram as terras não-aproveitadas, por meio da 

modernização agrícola; 

 E o projeto de assentamento será que provocam a favelização do campo; 

 Mas e as famílias assentadas têm mesmo vocação agrícola; 
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Todos esses pontos críticos indagados e para serem analisados criticamente não 

passam de um jogo político e midiático que os meios de comunicação tentam fazer para 

enfraquecer a luta agrária juntamente com os sonhos e as esperanças de assentamentos que 

deram e darão certo. E fala-se muito em vocação escondendo o preconceito, ainda com o 

pensamento que quem vive no campo é atrasado. Porém eles precisam de apoio técnico, 

social, econômico em relação a suas melhores escolhas do que fazer na área rural e como 

melhorar qualitativamente sua produção.  

Leite & Ávila (2007) ressaltam o que há de mais recente em termos de questão 

agrária, tanto em relação a questões econômica quanto políticas: “Onde o acesso a terra e à 

água constituem-se em direitos humanos básicos, a preocupação com a preservação dos 

recursos naturais está intrinsecamente relacionada à questão agrária”. E mais que com o 

recorrente uso da expressão desenvolvimento assemelha-se a outra que se dá por liberdade, 

liberdade de todas as amarras desses produtores agrícolas de poderem ser sujeitos dessa tão 

nova história de assentamentos como alternativa de reforma agrária.   

A questão agrária no Brasil, hoje passou por mudanças que disponibilizam ao 

trabalhador agrícola o benefício de comunicações e tecnologias, antes nunca vistas. Além de 

todos meios de se organizarem em associações, sindicatos, cooperativos dando-lhes forças 

para lutar pela qualidade de vida para não saírem do lugar que nasceram e virá seu filho 

crescer. 

É preciso considerar a história como forma de entender a sociedade em que vivemos 

e o objeto de pesquisa que estudamos, e é nessa perspectiva histórico-analítica que 

percebemos todo o processo e mecanismos políticos e econômicos em que as terras no Brasil 

estão inseridas.  

Atualmente no mundo pós-moderno e globalizado que vivemos fala-se muito no 

desaparecimento do rural, do agrícola, assim como na emergência de novas ruralidades, que 
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passam por saberes econômicos, culturais e políticos, os quais configuram um novo mundo 

rural.  

E por meio desse processo novo nos aparece como um mundo recriado pelo homem 

cultural e antropizado. Por isso, ruralidade passa a ser uma palavra ampla e definida para usar 

tanto na perspectiva do campo, quanto da cidade. Passa a relacionar-se com processos 

educacionais, alimentares, técnicos, profissionais e por fim na perspectiva de grande valia dos 

novos movimentos sociais locais como associações e cooperativas. 

No novo rural agrícola há dualismos como campo-cidade, tradicional-moderno, 

constituídos por bases de valores culturais que se misturam, transformam-se constantemente 

ao longo do processo históricos, aqui exaustivamente discutido. Moreira & Costa (2002) 

enfatizam que as ruralidades estariam sujeitas aos domínios da natureza e da tradição, 

próprias das hegemonias urbano-industriais nos espaços nacionais. Mostram assim, 

evidências da relação de dualismo campo-cidade, onde as relações urbanas estão 

intrinsecamente ligadas às relações e divisões de classe e até mesmo desigualdades e 

diferenças sociais. Relações essas que reproduzem suas conseqüências no atual mundo rural 

com o esvaziamento e miséria no campo e superpopulações “inchaços”, criminalidade, 

violência e marginalidade nas cidades. 

Esse tão debatido “novo rural” requer a constituição da cidadania no campo, tirando 

e excluindo toda e qualquer noção de que no campo há tradicionalmente selvagens e/ou 

primitivos, isolados nos mais diversos aspectos, econômico, político, cultural ou mesmo 

socialmente. Esses mesmo autores argumentam um fator de suma relevância que vem a 

diferenciar a cidade do campo. Pois enquanto a cidade e as pessoas que nela habitam são 

controladas pela dinâmica do tempo cronológico, das pontualidades, formalidade e prazos 

pré-estabelecidos. No campo o tempo é marcado pelos processos e interações do homem com 

os recursos naturais, das bases ecológicas, seja no trabalho, na arte e/ou na cultura como na 
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vida social. Onde todas as especificidades regionais e locais formam diferentes ruralidades 

com culturas e identidades próprias que precisam ser levadas em consideração. 

Como alternativa Moreira & Costa (2002) exemplificam os assentamentos rurais, 

como forma de autenticar e estimular a luta pela terra, bem como as novas gerações de 

lideranças mudando assim as formas clientelistas históricas de se fazer política no meio rural 

e que perpassa pelas cidades. E ainda os dois autores citados inspirados pelo tema da 

sustentabilidade da agricultura, que se aproxime e se firme em um desenvolvimento não 

excludente, garantindo a autônima dos produtores, não dependentes do Estado e do Governo 

em geral, mas sim em políticas publicas. A partir dessa perspectiva histórico-analítica 

garantam a preservação tanto ecológica e ambiental, quanto da qualidade de vida do homem 

que habita no campo e carrega em sua bagagem toda a sua vivencia engendrada no meio rural, 

pois é lá que ele deve ficar exigindo estrutura adequada para que isso ocorra de fato e de 

direito.   

 

1.2 A importância do conceito de Representação Social na pesquisa 

sociológica  

 
O grande atributo do homem, como ser humano 

é restaurar o passado, diagnosticar o presente. 

e pensar o futuro. 

Aziz Ab’ Saber, 2004. 

 

Segundo Minayo (1994), representação social “é um termo filosófico que significa a 

reprodução de uma percepção retida na lembrança ou do conteúdo do pensamento. Porém nas 

ciências sociais esse conceito se torna mais amplo: definidas como categorias de pensamento 

que expressam, justificam, questionam e explicam a realidade, consequentemente à sociedade 

ali inserida”.  Onde o estudo das pessoas na sociedade se dá pela representação social entre: 

sociedade x indivíduo e entre eles a representação social. 
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Minayo (1994) aponta que Weber percebe esse conceito como forma de instituir a 

cultura e não só a economia, como ponto chave para diversas perguntas e problemáticas. Já 

para Durkheim (2006(era dado como fato social ou coisa e o porquê desse acontecimento 

social com todo seu simbolismo e a força maior que está na coletividade. Da relação entre 

identidade e papéis sociais. Político e também econômico, o ultimo para Marx é o ponto de 

partida para entender as modificações das classes sociais, onde um explora e o outro é 

explorado. A sociologia passou a se inserir e inserio seu objeto de estudo: homem – no meio 

ambiente – que continua com todas as suas mudanças e permanências sociais dialogando com 

a filosofia, história e principalmente com a psicologia quando diz respeito a Representações.  

Durkheim (2006) vê as representações como dualidades. Identifica o mundo e suas 

preocupações com a crise da época para reorganizar a sociedade. Separa a sociologia na sua 

construção de outras ciências diferente da psicologia e filosofia. Com um Modelo 

(paradigma), conservador da coerção do “coletivo sobre o individuo” e utiliza o Fato social 

como objeto da sociologia e para ele a rezalição do homem se dá: através da vida em 

sociedade. E na sociedade equilibra “segura” nossos desejos, pela moral e pelas instituições 

(família, igreja e estado).  

Mas Weber vê a cidade com liberdade e autonomia de significação cultural e sentido 

da ação elementos estruturantes da cidade como: a atividade de trabalho, por exemplo, as 

pessoas na cidade vivem do e para o trabalho. Utilizam os territórios ou espaços sociais como 

elementos materiais e simbólicos de afirmação social e coletiva. Subjetivo – como 

representação do individuo. Voltando a Durkheim (2006), que trabalha primeiro a questão das 

representações coletivas, onde torna o indivíduo sujeito da sociedade que a representa e é 

representado por ela. Entram em cena também os conceitos movimento e redes sociais, como 

associações, grupos de trabalhos, cooperativas, os quais moldam os sujeitos sociais e seus 

respectivos interesses, objetivos, desejos anseios, ideais, utopias... Castells aponta que para 
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entender representações é preciso entender também o conceito de identidade como: a fonte de 

significado e experiência e mais ainda de atores sociais inseridos no processo histórico que 

vivenciam.  

 Da mesma escola de Durkheim também seu sobrinho Mauss, aborda o conceito do 

simbólico de um modo antropológico mais que social, através da linguagem, também muito 

utilizada por Lévi-Strausss, e trata a representação como interligação de um todo, 

holisticamente falando, das relações interligando arte, ciência, economia, política, regras das 

instituições e toma tudo isso como fato social total.  

Mas Weber acerta quando afirma que “Não são as idéias, mas sim os interesses 

materiais e ideais que governam a conduta do homem”. O aproxima e o distancia dos outros e 

movem as relações sociais que conduz os papéis sociais e a função de cada sujeito na 

sociedade.  E que afirma o grupo social e sua identidade. Já Schutz utiliza o termo 

conhecimento como referência e identidade do sujeito, e que é individual e se dá pela própria 

trajetória de vida de cada um. Qualifica o mundo e as relações como tecido de significados, 

assim como Mills fala do artesanato intelectual em sua Imaginação Simbólica; pois explicita 

que tudo na vida é repleto de sentido e entende como relevante à percepção dos atores sociais 

em se afirmarem e se reconhecem justamente pela trajetória de vida que têm, pela experiência 

e todo o conhecimento empírico que atribuem ao longo do processo histórico.  

Para Marx que se utiliza à dialética para então interpretar as representações sociais, 

ele propicia suas oportunidades e afirma a consciência como ponto de partida para determinar 

as bases materiais. Afirma que através da linguagem é feita à manifestação da consciência, 

como signo, significado. Tem as idéias como determinante as quais impõe ao resto dos grupos 

sociais, como forma de poder e Gramsci utiliza a categoria de homens massa ou homens 

coletivos que são conformistas por compartilhar o mesmo modo de pensar e agir, levando em 
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consideração o tão discutido senso comum. Contudo a concepção de mundo deles é dada pela 

ação coletiva dos problemas enfrentados pelos grupos sociais. 

A importância de Burdieu (1989) para esse conceito é que tem a liderança política 

como forma de clarificar as relações, aquele que fala o porta-voz e que representa o grupo, o 

que nos remete logo ao uso da linguagem como uma relevância ao poder da palavra de mudar 

o mundo; que são as relações ou os meios de comunicação como formas de interação sociais 

por meio das linguagens e até mesmo das imagens.  

Em Vivendo a vida com os outros: intersubjetividade, espaço público e 

representações sociais, Jovchelovich caracteriza como contradição à relação individuo-

sociedade perpassa pela psicologia e até da psicanálise, referindo-se ao individualismo da 

sociedade moderna, pois não pode existir sociedade sem sujeitos que á componham. Pensando 

assim a relação entre o mundo material e o mundo simbólico atravessando relações desiguais 

de classe, enfatizando um objetivo comum: o bem comum e o que se faz do meio em que vive 

e das relações que estabelecem com os outros.  

E essa autora, toma como aspecto essencial no processo das representações sociais, a 

alteridade e com ela o respeito à individualidade do outro com quem nos relacionamos. 

Apontando que todos são diferentes e por isso é preciso levar em consideração as 

idiossincrasias de cada um dentro do grupo, das relações e representações sociais. Revela-nos 

que não haveria história e nem vida política sem as relações sociais, então viveríamos no 

conto da caverna e o que nos faz viver na luz do conhecimento é a interação com o outro. O 

qual se faz de suma importância: “é a arena de encontros da vida pública que garante as 

concisões para descobrir as preocupações comuns do presente, projetar o futuro e identificar 

aquilo que o presente e o futuro devem ao passado”. Por exemplo, o Brasil deve ao passado a 

Reforma Agrária que nunca foi constituída, e com ela a qualidade de vida de produtores rurais 

e de suas famílias com perspectivas futuras. Estabelece assim o valor da linguagem, aqui já 
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citado, por Mauss e Durkheim, ainda mais em cidades pequenas que as pessoas se conhecem e 

são extremamente estabelecidas às relações pessoais, de parentesco, as genealógicas entre 

várias outras coisas, que estabelecem o poder local entre estes.  

E vivendo a vida com os outros requer levar em consideração as impressões do que 

os outros fazem de nós, o enxergarmos o outro dentro do grupo, por isso se torna primordial o 

uso da critica e autocrítica.  Ainda dando valor aos símbolos e aos sentidos que para 

psicologia social é uma forma de se reconhecer e reconhecer o outro e até de obter lembranças 

de sua trajetória de vida através dos sentidos, reviverem com cheiros, fotos, músicas, 

sabores... Daí a forma simbólica com que a psicologia utiliza para afirmar as representações 

sociais na vida dos sujeitos. Já R. Semin em seu protótipo utiliza-se do signo do zodíaco como 

exemplo, para mostrar-nos que não existe representação social sem haver o outro, que é 

justamente definindo protótipo como o conjunto abstrato de características associadas aos 

membros de uma categoria. Diferente de Moscovici que vem a formular em suas teorias o 

porquê das representações coletivas de Durkheim tornarem-se representações sociais, 

utilizando para isso a história como elemento primordial. Voltando-se à biologia e 

comparando em análise homem e natureza, com todo o dualismo do seu objeto de estudo. 

Estabelecendo a reconstrução do passado e análise da importância de Halbwachs (1990) com 

seu estudo sobre a memória coletiva da sociedade.  

Jodelet (2001) finaliza nos mostrando as Representações Sociais como um domínio 

em expansão, perpassando por vários exemplos para nos mostrar como elas estão mais perto 

do que imaginamos na mídia, nas instituições e até como um meio de controle, de alienação e 

de como um grupo que pensa e compartilha as mesmas coisas; também podem correr o risco 

de compartilhar também de preconceitos e julgamento das outras pessoas. Evidenciando até a 

complexidade de se integrar e participar da vida coletiva e viver com o outro, convivendo 
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com as especificidades e idiossincrasias desses outros condizem com a vida em sociedade e a 

tudo isso dá sentido e relevância às representações sociais. 

O conceito de representação social foi de suma importância durante toda a pesquisa 

realizada, para o entendimento de como o grupo social estudado, “agricultores urbanos” e 

“agricultores tradicionais” no município de Uarini; reconhecem-se, identificam-se e a partir 

disso organizam-se em associações por um fim comum: a regularização, por meio de 

assentamento agrícola e o fim dos problemas e incertezas por razão das terras ditas de 

particulares no município.  

 

1.3 Realidade sociocultural, Trajetória de vida e Expectativas de 

futuro: Um balanço teórico  

A palavra Cultura provém do latim medieval significando cultivo da terra. Do verbo 

latino original COLO que é igual a cultivar, que juntando a cultum, forma a palavra 

CULTURA, que no início era relativo ao cultivo da terra. Sua transformação começa a partir 

da sabedoria acumulada no trato do ambiente natural e a experiência secular de pastores e 

agricultores que para Roberto Da Matta (1986) acabou conferindo ao termo cultura, o sentido 

de conhecimento intelectual, aplicado à ação transformadora do mundo. Por outro lado, 

podemos dizer que é a convicção do saber acumulado pela existência do trabalho que produz 

uma libertação de condicionamento. 

Antropologicamente, para Roberto Da Matta (1986) “a cultura é o conjunto de 

experiências humanas adquiridas pelo contato social e acumuladas pelos povos através do 

tempo”. Por isso a realidade sociocultural se dá através das trajetórias históricas de vida, 

incluindo necessariamente: educação, saúde, questões ambientais, econômicas, sociais, 

culturais e políticas. Engloba assim em uma totalidade nunca apresentada de modo isolado, 

mas sim representada pela vivencia das relações sociais. 
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Segundo Laraia (2000) em “A natureza dos homens é a mesma, são seus hábitos que 

os mantêm separados”. (Confúcio). E mais “Na verdade, cada qual considera bárbaro o que 

não se pratica em sua terra”. (Montangue). 

Oliveira Viana (1999) caracteriza a cultura de uma forma política citando que: “A 

cultura não muda como a moda, mesmo sendo dinâmica ela depende de processos de 

conjuntos objetivos de fatos, signos ou objetos que se relacionam ás idéias, sentimentos, 

crenças e atos correspondentes”. Estabelece Viana (1999) às instituições sociais de usos e 

costumes do povo-massa (que já nasce colonizado, marginalizado), consistem em sua 

afirmação cultural estabelecida do jeito e “com a cara deles”. Ou seja, com seus aspectos 

regionais e socioculturais. 

E que condiz com o processo cultural de transformação política e identitária do 

Brasil desde sua colônia ao que ele é em sua realidade sociocultural que o caracteriza pela 

mesclagem de origens diferentes. Para Weber (1985) “a realidade sociocultural não se pode 

pensar só em um viés econômico tem que ser a mistura, mesclagem de culturas”. 

Já Ítalo Calvino indaga “quem somos nós? Quem é cada um de nós senão uma 

combinatória de experiências, de informações, de leituras e imaginações? Cada vida é uma 

enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo 

pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras”. Outro conceito nos diz 

que a cultura é uma expressão simbólica das linguagens. Da imensa diversidade que 

caracteriza o processo e os modos como os povos definem as suas identidades.  Em um 

contexto, como o nosso, complexo, contraditório, difícil, rico, espelhado pela riqueza do saber 

popular, afirmamos então, que a cultura popular é um elemento fundamental de resgate dos 

valores sem os quais a experiência humana torna-se uma experiência empobrecida e amarga; 

por isso essa cultura deve ser solidária, fraterna, igualitária, liberta, justa e que se contraponha 

à avalanche imposta pelo projeto neoliberal. A cultura vista desta forma, solidária, fraterna, 
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liberta e justa, é um instrumento de luta permanente da memória, contra o esquecimento, é 

abrangente, criadora e mantenedora de valores, significados, símbolos, normas, mitos, 

imagens, etc... Presentes nas práticas cotidianas, nas instituições, movimentos, pensamentos, 

na arte. É uma cultura que penetra nos coletivos humanos e nos indivíduos, dos conceitos de 

trabalhos às emoções. Com esse sentido ela é o modo de viver, ser, fazer, pensar, sentir, 

simbolizar e imaginar das sociedades humanas. 

Porém cultura não significa tão somente esses momentos ou somente o espetáculo. 

Como diz Chauí (2003). “Cultura não é simplesmente à arte ou o evento”, não é área ou 

departamento, não é definida pela economia de mercado, é na verdade e, sobretudo “criação 

individual e coletiva das obras de arte, do pensamento, dos valores, dos comportamentos e do 

imaginário”. Expresso isso, não podemos nos limitar a pensar a cultura apenas como 

manifestação cultural, temos que a pensar como parte da trajetória da humanidade, como a 

marca deixada do homem e da mulher na história do mundo, pois o ato que gera a cultura é a 

criação, a invenção, a transformação e trabalhar com a cultura é trabalhar com a revolução do 

próprio corpo, pensamento, no tempo e no espaço, a todo instante, trabalhando o momento de 

critica e de construção, de continuidade e percepção, porque a cultura faz com que você se 

olhe no espelho e se reconheça como o próximo, como o outro, como o diferente, como o 

igual, como o negro e o branco, trabalhando nas múltiplas possibilidades. 

Um conceito simples e direto diz que “cultura popular é o conjunto de experiências 

adquiridas, imaginadas, criadas e recriadas pela maioria, contemplando suas tradições, 

costumes, modos, valores, crenças, folguedos, expressões artísticas, idéias, ações do cotidiano 

e conhecimentos”. De uma maioria que é a massa dos trabalhadores, hoje no Brasil, a massa 

sem emprego, sem teto, sem terra, sem dignidade, sem cidadania. Um enorme contingente, 

uma pátria pura, induzida e enganada pela ideologia dominante, desprovida de bens materiais, 

com um baixo poder aquisitivo e subordinada pela força do capital. 
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Seguindo Geertz (1989), a cultura não é uma identidade oculta ou subjetiva, uma vez 

que o comportamento humano é visto como ação simbólica. A cultura assenta-se em 

estruturas de significados socialmente estabelecidos. Chartier (1995) concebe a cultura 

popular como um sistema simbólico coerente e autônomo, que funciona segundo uma lógica 

absolutamente alheia e irredutível à da cultura letrada. O segundo preocupado em lembrar a 

existência das relações de dominação que organizam o mundo social, percebe a cultura 

popular em suas dependências e carências em relação à cultura dos dominantes. Então se 

percebi que ela serve para mostrar o quanto o “outro” é importante enquanto sujeito que 

divide conosco a vida social. E que as representações sociais também perpassam pelas 

práticas sociais: de comunicação, diálogo, simbolismo, arte, enfim cultura.   

Mas é Arante (1998) que nos mostra como se dá o processo de transformação de 

cultura propriamente dita em cultura popular, que começa dizendo que a “cultura popular” 

está longe de ser um conceito bem definido nas ciências humanas. Muitos a roamantificam. 

Mas que cultura popular perpassa pela dinâmica dialética marxista de luta de classes e é 

preciso dar valor a esse tipo de cultura que é dada por crenças, valores, simbolismos, cantigas, 

danças... E que a cultura popular tem muito de política, principalmente no que diz respeito ao 

Brasil, onde quem impera é o populismo, o paternalismo, a troca de favores, o preconceito 

escondido. Arante (1998) aborda criticamente que o dicionário diz sobre o que é cultura. É a 

qualidade de quem é inteligente, de quem sabe e é informado.  

Arante (1998) indaga por que razão em nosso país “religião, política, cor” não se 

discute? E nos leva aperceber que tudo isso nos remete à nossa cultura de que jeito ela nos é 

imposta pela mídia e por quem faz e constrói desde o Estado Novo do Getulismo a nossa 

identidade cultural nacional; ao mesmo tempo controlada com as festas, as copas e olimpíadas 

mundiais, ocultando problemas e repressões políticas Como o povo pode reivindicar terra, 

dignidade, direito, sem saber quem é, sem representação social, sem identidade, sem moral?  
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Porém em meio a tudo isso se percebe o dualismo cultural que há entre tradição 

(como forma de manutenção da cultura) e a dinamicidade que se dá ao longo do tempo no 

processo histórico. E como Lévi-Strauss mesmo afirma que a cultura é um processo que 

normaliza, dando aos homens regras, normas, regularidades e maneiras a ser cumpridas pelos 

indivíduos de uma determinada sociedade. Tirando assim a noção de colcha de retalhos e a 

analisando como constituída por sistemas de significados e partes da ação social organizada, e 

principalmente a caracterização de cultura popular para Arante (1981) é a consciência de que 

a cultura pode e deve ser instrumento tanto de conservação, como de transformação social.  

   Para Chartier (1995), a cultura popular é uma categoria erudita (que tem saber 

vasto e variado). Mas constitui duas concepções para se perceber a cultura popular como: toda 

forma de etnocentrismo cultural e a conceber como um sistema simbólico coerente e 

autônomo alheia à cultura letrada. E a segunda lembra a existência das relações de dominação 

as quais organizam o mundo social. Já citadas acima. Considera a cultura popular em um 

mundo à parte, independente e alternativa. 

Mas são perigosas essas concepções pensadas diante o populismo que as reduzem 

como se as diferenças fossem carências e as alteridades fossem tidas como menores. E mostra 

quão importante é a autonomia dessa cultura popular perante a cultura dominante 

principalmente em tempos de coação onde a mesma é desqualificada em seu ínfimo valor. E 

define as práticas culturais populares como sendo objetos de lutas sociais estando em jogo 

suas hierarquizações, ou seja, seu lugar no processo histórico.  

Porém a cultura socialmente é definida em três campos: de massa (industrial), a 

popular e a erudita (institucional). Suas denotações básicas são: primeiro por que a cultura 

vem da tradição grega: da formação do homem enquanto agente do mundo, na busca do 

autoconhecimento em contato com a arte e as expressões socioculturais. Mas a cultura hoje 
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tem outros e maiores significados, por exemplo, como conjunto de tradições, técnicas e 

instituições que caracterizam um grupo humano. 

Segundo Geertz (1989) é pensada como sistema simbólico, expressa as relações 

próprias das comunidades passando por gerações, até caracterizar-se por gerações, e por um 

sistema integrado de ações conjuntas identificadas por sua ideologia, crenças, expressões, 

forma de ser e estar. Já Burdieu (1989) toma a cultura como forma de construção coletiva 

totalmente influenciada pela representação e pela lingüística. Mas Roberto da Matta (1986) 

remete-se ao conceito, mas antigo de cultura como característica da pessoa que é sofisticada, 

de boa educação e da cultura até como a busca da verdade. 

Mas já chegando à cultura criada pelo povo “popular” a qual articula uma diferente 

visão de mundo da atual e oficial. Alguns teóricos como Bosi (1986) que atenta para uma 

crise da cultura polular sobresaindo-se a cultura de massa e todo seu fetichismo consumista 

das relações mercantilizadas. E a cultura erudita institucionalizando-as. Indo mais além nesse 

balanço teórico, outros autores vão falar da crise e da nova concepção de cultura popular já 

afastada do folclore como Adorno e Horkheimer, organizadas por relações de poder dentro 

das relações e representações sociais. Porém Morin (1997) vai mais além ainda quando afirma 

que a cultura de massa não mexe só como o indivíduo, mas até com a noção de lazer e de 

cultura popular que vem a ser nos dias atuais a possibilidade de ter uma vida consumista 

como as das classes dominantes.   

Morin (1997) aponta que a cultura popular é dada e caracterizada pela sociabilidade 

espotânea. E diz que fica cada vez mais difícil de manter a cultura popular, embora ainda haja 

o lazer de rua, as relações interpessoais, a recordação das atividades antigas e as festas 

populares, as conversas na frente de casa no fim da tarde. Ainda acontecem muito como 

forma dos mais antigos manterem as tradições como aspectos socioculturais de suas histórias 
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de vida sendo recontados e construídos por seus filhos, netos e bisnetos embora com outro 

contexto histórico e sociocultural.  

Bosi (1986) fala ainda da necessidade da cultura de consumo de bens materiais e 

simbólicos, como a televisão, por exemplo, pois a cultura de massa tenta superar e abafar a 

cultura popular. “A massificação cultural desvaloriza o folclore, justamente para poder 

inserir-se como prática dominante e colonizar o popular com valores capitalistas”. Justamente 

por que o termo cultura popular justifica-se como manifestações altamente ou totalmente 

coletivas e perpassa também pelo espaço não-urbano. Mas como diz Fernandes (1998): “Esta 

alusão do popular e rural está presente na própria constituição do capitalismo, já que a 

exploração da terra, o êxodo rural é característica da formação do proletário urbano”. 

Muito complexo é esse processo de apropriação da cultura de massa referindo-se a 

cultura popular pela perda da identidade. O que alertar Fernandes (1998) também ao fato da 

cultura popular tem como característica principal à sociabilidade, o grupo e a comunidade da 

interação do sujeito com o outro e/ou com os outros. Mas para Habermas (1987) sempre 

existiram tentativas de se exterminar a cultura popular, para entrar em cena cada vez mais o 

consumo. E para ele “O mundo da vida é à base das relações humanas, e toda forma de vida 

tem como base essa relação orgânica e social. A cultura é porem o armazém do ser humano”. 

Então nos faz pensar que os festejos de Santos e as festas dos cultivos agrícolas (ocorridos 

desde a idade média aonde se faziam às festas eram rituais pagãos e eram para agradecer a 

colheita) são formas de garantir e afirmar a sua tão polêmica cultura popular, porem já 

contextualizando tecnologicamente até e com outros interesses como venda de produtos.  

Dada pela própria evolução da construção social diferenciada dos dias de hoje. 

Sempre afirmando identidade e coletividade do grupo envolvido. O que confirma que a 

cultura popular é sempre re-significada. E que nela há a valorização do individuo enquanto 

grupo e também de si reconhecer enquanto grupo. Colocando como seus atributos sociais 
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valorizados: a familiaridade, o coletivismo e a intersubjetividade. É também interessante 

analisar que as práticas governamentais em relação à cultura e lazer popular estão totalmente 

atreladas à cultura romana de pão e circo, que se reaviva em épocas eleitorais evidenciando e 

mudando a rotina de vida da população principalmente de cidades pequenas, interiores e 

meios rurais, onde essas práticas são mais acentuadas.  Mas a antropologia também discutiu a 

questão da cultura como para Boas (2004) adotando que “cada grupo cultural possui uma 

história de vida própria e única”. Caracterizando a alteridade cultural e afirmando-a. Também 

defende a cultura como totalidade em todas as suas manifestações e ao mesmo tempo 

integradas e complexas.  

Portanto a cultura não é uma opção e sim um código com o qual operam 

representações e relações sociais e está bem claro que o que está em jogo é deixar visíveis 

suas especificidades enquanto grupos integrantes e suas sociedades, manifestações do passado 

com novos significados e novas atribuições.  

Após esse balanço teórico sobre os mais diversos conceitos de cultura e como a 

cultura se faz importante para entendermos a realidade em que vivemos as representações e 

relações sociais, os gestos, os jeitos, os modos e até as trajetórias e histórias de vida 

perpassam pelo conceito de cultura. 

E é a partir desses conceitos de trajetória e histórias de vida que podemos analisar a 

relação da mobilidade, migração rural/urbano, partindo da tal concepção que quem migra, 

migra por que almeja melhora ou por que não está bem no seu lugar de origem. De acordo 

com Freitas (2003) é possível relacionar as construções e as atribuições de identidade e com 

isso detectar como se configuram as formações socioculturais rural/urbana no discurso do 

migrante rural, ainda articular como o modo de vida anterior determina suas repercussões nas 

construções imaginárias de identidades. 
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Para Weber (1994), o conceito e a categoria de cidade vão muito além de moradias 

próximas, pois é preciso ter uma sede administrativa, ou seja, um “órgão competente” e 

responsável que organize e administre tanto política como economicamente a cidade, para 

esse autor a cidade caracteriza-se como localidade de mercado. Lugar que possibilita 

estabelecer as trocas comerciais tanto da população urbana quanto dos próprios moradores do 

campo. Onde muitas vezes esses produtores e agricultores trocam o espaço rural, pois sempre 

esbarram na problemática de irregularidade das terras em que vivem e produzem. Então se 

deslocam e migraram para a cidade em busca de melhorias de vida por meio da venda de seus 

produtos agrícolas e extrativos. 

Ainda segundo Freitas (2003) o migrante rural, ao deparar-se com o acesso limitado 

em relação ao mercado de trabalho, habitação, equipamentos, abastecimentos e serviços 

abala-se. Devido seu modo de vida ser estruturado nas relações sociais coletivas, de mutirão, 

parceria, vizinhança e parentesco muito ligados ente si. Porém, isso não constitui uma 

novidade, marcado principalmente pelas adversidades da vida no campo. Mesmo assim, a 

cidade para onde migra ainda é vista como “melhor” que o lugar de origem, a despeito de ter 

bens e serviços de consumo coletivo, mesmo não tendo emprego e/ou trabalho.  

Além de acompanhar a família e almejar o ideal de melhores condições de vida para 

a família e vizinhos, é preciso perceber que os fatores de migração estão sempre relacionados 

com a melhoria da qualidade de vida, pois muitos alegam que se houvesse infra-estrutura e 

condições adequadas de saúde, educação e higiene, não sairiam do campo.  

Considera-se fundamental o resgate de trajetórias e projetos de vida – por meio da 

percepção dos sujeitos sociais envolvidos no processo de regularização fundiária – visando 

subsidiar as políticas públicas voltadas para a questão agrária. A recuperação da memória 

social (local) constitui um importante instrumento analítico para reconstrução histórica dos 

lugares e a construção de novas perspectivas de vida, pois segundo Gilberto Velho (1999), no 
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livro Projeto e Metamorfose: antropologia das sociedades complexas relaciona a noção de 

projeto as circunstâncias expressas nos campos de possibilidades dos sujeitos sociais, 

vinculados a dimensão sociocultural de conflitos, dilemas e perspectivas.  

Velho (1999) argumenta que a identidade é dada como área de reflexão e é 

constituída a partir de dimensões étnicas, de gênero, etárias, entre varias outras... Explica a 

partir disso a complexidade da sociedade moderna e seus diferentes estilos de vida, hoje 

engendrados entre campo e cidade formando um todo complexo. Esse autor evidencia que o 

individuo não se caracteriza como isolado, ele se afirma enquanto sujeito, quando está em 

sociedade vivendo em grupo. 

É importante citar também que não só as instituições, mas o próprio permanece a 

sociedade individualiza-se por determinar seu espaço na sociedade moderna. Daí também o 

valor das divisões de papéis sociais dos indivíduos inseridos na sociedade. E mesmo com o 

predomínio das ideologias individuais a noção de vida se faz relevante, pois constitui sua 

cultura, seu grupo social do que foi, do que é e principalmente do que espera ser. Tudo o que 

esse indivíduo viveu, sentiu, aprendeu são fatores que determinam e o diferencia dos demais. 

A memória e o projeto articulam-se como forma de identificar e/ou caracterizar o sujeito na 

sociedade em que lhe é inserido.   

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

35  

2 RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES FINAIS 

 

2. 1. Contextualização histórica e cultural do Município 

O município de Uarini tem sua história atrelada ao município de Tefé, no qual 

constituía uma aldeia fundada no fim do século XVII pelo jesuíta espanhol Samuel Fritz. Em 

fins do século XVIII sucederam-se disputas entre espanhóis e portugueses pelo domínio do 

território, que se consolidou com a ocupação militar lusitana em 1790. Nesse ínterim o 

município de Tefé chegou a possuir uma área de 500.000 km².  

Em meados do século XIX sucederam-se desmembramentos do território de Tefé, 

dando origem aos municípios de São Paulo de Olivença, Coari, Fonte Boa, Eirunepé, 

Carauari, Japurá, Maraã e Uarini. Uarini na condição de subdistrito fazia parte da estrutura 

administrativa de Tefé. Os novos desmembramentos determinados pela Emenda 

Constitucional no12 de 10 de dezembro de 1981, o subdistrito de Uarini passou a ser 

município autônomo, quando ainda contava com menos de cinco mil habitantes. Mas, 

somente em 1985 o município foi nomeado enquanto tal.    

O município de Uarini tem sua história atrelada ao município de Tefé, no qual 

constituía uma aldeia fundada no fim do século XVII pelo jesuíta espanhol Samuel Fritz. Em 

fins do século XVIII sucederam-se disputas entre espanhóis e portugueses pelo domínio do 

território, que se consolidou com a ocupação militar lusitana em 1790. Nesse ínterim o 

município de Tefé chegou a possuir uma área de 500.000 km².  

Em meados do século XIX sucederam-se desmembramentos do território de Tefé, 

dando origem aos municípios de São Paulo de Olivença, Coari, Fonte Boa, Eirunepé, 

Carauari, Japurá, Maraã e Uarini. Uarini na condição de subdistrito fazia parte da estrutura 

administrativa de Tefé. Os novos desmembramentos determinados pela Emenda 

Constitucional no12 de 10 de dezembro de 1981, o subdistrito de Uarini passou a ser 
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município autônomo, quando ainda contava com menos de cinco mil habitantes. Mas, 

somente em 1985 o município foi nomeado enquanto tal.    

O município de Uarini tem sua história atrelada ao município de Tefé, no qual 

constituía uma aldeia fundada no fim do século XVII pelo jesuíta espanhol Samuel Fritz. Em 

fins do século XVIII sucederam-se disputas entre espanhóis e portugueses pelo domínio do 

território, que se consolidou com a ocupação militar lusitana em 1790. Nesse ínterim o 

município de Tefé chegou a possuir uma área de 500.000 km².  

Em meados do século XIX sucederam-se desmembramentos do território de Tefé, 

dando origem aos municípios de São Paulo de Olivença, Coari, Fonte Boa, Eirunepé, 

Carauari, Japurá, Maraã e Uarini. Uarini na condição de subdistrito fazia parte da estrutura 

administrativa de Tefé. Os novos desmembramentos determinados pela Emenda 

Constitucional no12 de 10 de dezembro de 1981, o subdistrito de Uarini passou a ser 

município autônomo, quando ainda contava com menos de cinco mil habitantes. Mas, 

somente em 1985 o município foi nomeado enquanto tal.    

O município de Uarini está localizado na região do triângulo Jutaí/Solimões/Juruá, na 

microrregião centro amazonense a 570 km² em linha reta de Manaus, Estado do Amazonas. 

Seu território é de 10.246 km², limitando-se com os municípios de Alvarães, Juruá, Fonte 

Boa, Maraã, Tefé. 

De acordo com as informações obtidas no site da Confederação Nacional dos 

Municípios, Uarini possui maior densidade demográfica na zona rural (65,36%), sendo que a 

zona urbana possui 34,64%. A divisão por gênero nos indica maior número de habitantes do 

sexo masculino (51,27%) e (48,73%) do sexo feminino na zona urbana. Este percentual não 

apresentou mudanças com relação à zona rural, sendo a população masculina (51,98%) e 

feminina (48,02%).  
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2.2 Trajetória de Vida dos Demandantes de Terra 

Aspecto sociocultural de bastante importância, em Uarini, é o fator migratório, ou 

seja, a trajetória de vida e a mobilidade sociocultural dos demandantes de terra aqui 

pesquisados e com eles as permanências e as mudanças na cidade. De acordo com Freitas 

(2003), a análise do processo migratório constitui-se em uma reflexão das reconstruções 

imaginárias que fazem os migrantes rurais da cidade e da re-elaboração no modo de vida e suas 

determinações nas possíveis reconstruções de suas identidades. Ele percebe que no processo 

migratório campo/cidade, ou rural/urbano, os migrantes criam novos referenciais simbólicos de 

vida. Não deixa de ser o que tem acontecido em Uarini – 28,5% dos habitantes nasceram no 

próprio município, contudo, 17,8% das pessoas que saíram de municípios próximos – tais como 

Tefé e Rio Juruá – mas 10,0% chegaram de os outros municípios bem distantes de Uarini 

(Figura abaixo). 

  

 
                 Figura – Local de nascimento dos entrevistados (%).  

                   Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

 

É importante lembrarmos também como se dá à caracterização da inserção do 

migrante, a partir da reciprocidade, das relações de troca e dos próprios referenciais do que 
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vem a ser o mundo rural e o mundo urbano, levando em consideração o lugar de origem. 

Porque os moradores se identificam como filhos dessa terra, o que para eles tem muita 

importância, o que vem condicionar o seu modo de ser, pensar, agir e a engendrar 

representações sociais de si e do (s) outro (s). 

Conforme argumenta Freitas (2003), os fatores causadores da migração são, em 

geral, as dificuldades existentes no local de origem – dificuldades relacionadas com as 

condições de trabalho, moradia, renda, bem estar social etc. Em Uarini, 25,0% das pessoas 

que chegaram de outras cidades alegaram que embora houvesse fartura de alimentos, na suas 

localidades de origem, não possuíam trabalho que garantissem renda suficiente para o 

sustento da família. Contudo, em contrapartida, todos os entrevistados alegaram que, quando 

chegaram à Uarini, a cidade apresentava igualmente sérios problemas com relação à infra-

estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A falta de infra-estrutura como o direito a saúde publica e saneamento básico 

também são motivos significativos de migração para tratamento de saúde, quando estes não 

atendem as demandas do município na zona rural e urbana. O município de Uarini conta com 

 
                         Figura – Percepção e memória da cidade e do lugar de origem (%).                                                                        

                         Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
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pouca infra-estrutura para atendimento na área da saúde, dispõe somente dos serviços 

mínimos oferecidos pelas unidades de saúde da cidade-sede.  

A tentativa de atender as demandas para a educação, principalmente para o ensino 

fundamental e médio sem que haja aportes materiais e humanos para esta destinação têm 

prejudicado a inclusão de vários alunos no sistema educacional. Esta realidade se faz presente, 

sobretudo, nas zonas rurais (comunidades) desse município, tendo em vista a pouca oferta de 

professores e escolas de nível médio, sendo esta uma das principais razões para o 

deslocamento das populações para as zonas urbanas. 

O desenvolvimento crescente das atividades econômicas e, conseqüentemente, a 

expansão das cidades gera fatores que aumentam as necessidades de serviços públicos numa 

sociedade. O crescimento populacional gerado pelas migrações campo/cidade evidencia esta 

perspectiva, ou seja, a busca por melhores condições de vida pelos trabalhadores rurais, 

quando migram para a cidade.  

Com o crescimento demográfico e sua concentração nos grandes centros urbanos há 

uma enorme contribuição para a escassez de equipamentos sociais devido à falta de recursos 

para a promoção destes para todos os indivíduos. Porém, para “amenizar” as conseqüências 

desses problemas sociais é necessário investimentos em infra-estrutura, considerando que a 

qualidade de vida de uma sociedade está relacionada ao acesso a esses equipamentos sociais: 

escolas, postos de saúde, habitações, subsistemas de drenagem pluvial, abastecimento de água 

e energia, esgotos sanitários, sistemas de comunicação, segurança pública e transportes. 

Entretanto, vale comentar que outras formas de abastecimentos diferentes da rede geral, 

poço artesiano ou nascente participam ainda com expressão em vários municípios considerados 

urbanos. As dificuldades de acesso e de transporte, principalmente no período hidrológico da 

seca, representam os maiores empecilhos para o escoamento adequado da produção de 

Uarini.  Esse fator tem contribuído para um alto índice de perda da produção, principalmente 
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da farinha, a qual é um dos meios de produção que gera maior renda para o município.  Além 

disso, no período da safra, os problemas aumentam ainda mais por falta de infra-estrutura para 

transportar a produção, causando prejuízos e desânimos nos produtores. 

Uarini possui uma rede de equipamentos sociais insuficiente, tal como na maioria dos 

municípios do Estado do Amazonas. As escolas, postos de saúde, delegacias, sistemas de 

abastecimento de água, energia elétrica e comunicação não atendem de maneira satisfatória a 

demanda populacional urbana que conseqüentemente saíram de suas comunidades locais a fim 

de garantirem melhores condições e qualidade de vida, mas não encontraram. Pois assim como 

os outros itens já citados de falta de infra-estrutura o saneamento básico e o tratamento do lixo 

são serviços que deixam a desejar, tendo em vista os danos causados ao meio ambiente e saúde 

publica. A demanda pela instalação destes serviços é urgente, pois está estritamente vinculada a 

melhoria da qualidade de vida das populações locais. 

Juntamente com a expansão demográfica das cidades houve um crescimento acelerado 

os índices de violência, criminalidade e desigualdade. Gerando situações de descontrole e 

caos social, levando a insatisfação e insegurança aos indivíduos. A constituição brasileira 

determina que a Segurança Pública seja dever do Estado, direito e responsabilidades de todos, 

exercida para a preservação da ordem pública e proteção das pessoas e do patrimônio público 

(PRIOLLI, 2009). O provimento de segurança pública inscreve-se dentro de um quadro de 

respeito à cidadania e aos direitos humanos fundamentais.  

 Levando em conta também que essa interação de deslocamento entre campo e 

cidade que os hábitos, os costumes, a cultura propriamente dita dos dois locais acabam por se 

misturarem, mesclarem e em meio a tudo isso há muitas dificuldades, por exemplo, os filhos 

dos agricultores que moram e estuda na cidade, porem passam boa parte ou toda parte do dia 

sozinho na cidade, enquanto os pais trabalham no campo, o que agrava também os problemas 

sociais encontrados nas cidades como violência moral, física e sexual, gravidez na 



 

 

 

41  

adolescência, envolvimento com drogas entre outros. Em decorrência disso a cidade conta 

com programas do Governo Federal de apoio as crianças de baixa renda, em situação de risco, 

onde veremos mais a frente como: Curumim e Cunhantã e o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil – PETI. 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI é um programa de 

transferência direta de renda do governo federal para famílias de crianças e adolescentes 

envolvidos no trabalho precoce. Famílias, cujas crianças exercem atividades típicas da área 

urbana, têm direito à bolsa mensal no valor de R$ 40 por criança. As que exercem atividades 

típicas da área rural recebem R$ 25 ao mês, para cada criança cadastrada. Como contrapartida 

as famílias tem as seguintes obrigações: freqüência mínima das crianças e adolescentes na 

escola e na jornada ampliada equivalente a 75% do período total; afastamento definitivo das 

crianças e adolescente menores de 16 anos do trabalho; participação das famílias nas ações 

sócio-educativas e de ampliação e geração de renda que lhes forem oferecidas. As ações de 

controle são executadas pelos estados e municípios. 

Na cidade de Uarini as ocupações têm sido freqüentes, inúmeras habitações surgem 

com precárias condições de saneamento e infra-estrutura. Dessa forma, tem-se em Uarini um 

espaço que indica uma qualidade de vida obviamente inadequada para os padrões de 

habitação coerentes com um plano de organização social do espaço e moradia nas cidades e 

comunidades rurais. 

As principais causas dessas ocupações desordenadas é a vinda da população da área 

rural para a cidade em busca de educação e saúde. E por isso reproduzem seus modos de vida, 

suas casas de madeira, suas relações de vizinhança e parentesco. Seus hábitos e costumes do 

campo são reproduzidos na cidade, mesmo que a cidade ainda os assuste, pela dinâmica do 

comércio e da economia de mercado, pelas dependências de emprego na prefeitura, entre 
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outras peculiaridades existentes nas cidades, as quais esses migrantes não encontram no 

campo.   

Na área rural, o ensino nas escolas não ultrapassa a 4º série do ensino fundamental e 

a distância do lugar onde estão concentradas as escolas é outro fator que contribui para a 

vinda dessa população para a cidade. Quanto à saúde, por não haver na área rural assistência 

médica, isso também contribui para a vinda dessa população da área rural para a cidade. 

Nesse sentido, tanto a questão habitacional, quanto a questão da infra-estrutura como 

um todo foram analisadas a partir dos sujeitos sociais “demandantes de terras” que estão nesta 

condição de migrantes e sem melhores perspectivas de vida. As casas desses entrevistados 

estão localizadas na sede municipal, em bairros periféricos. Embora tenham acesso aos 

serviços públicos básicos de energia, água encanada, educação e saúde, estas famílias não 

possuem meios de geração de renda, o sustento de suas casas são realizados com a prestação 

de serviços ou produção agrícola da farinha em propriedades alheias. 

A partir desta pesquisa, percebemos que os direitos relacionados à infra-estrutura 

social não são satisfatoriamente contemplados nas políticas públicas, precisamos considerar o 

rural e o urbano enquanto territórios com singularidades históricas e culturais, de modo que, 

ambos precisam ser atendidos de acordo com as suas necessidades específicas. 

As razões da migração são muitas. Contudo, uma questão parece ser geral em 

relação a esse processo de mobilidade social: a migração ocorre, na maioria das vezes, como 

estratégia de sobrevivência em razão da pressão da exclusão que afeta não somente o 

indivíduo, mas toda a sua família e as relações de sociabilidade enfraquecidas no grupo social. 

Assim, ao migrarem, estes trabalhadores criam novas representações, geralmente com 

perspectivas positivas, excluindo os conflitos sociais produzidos no lugar de origem, como 

forma de resistência ao deixar o lugar onde nasceu e se criou – a “terra/mãe”.  
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Nota-se no fenômeno da migração campo/cidade que as representações, de uma e de 

outra, como espaços sociais da vida, se entrecruzam engendrando interseções onde as 

dimensões representacionais do mundo rural apresentam-se na vida urbana e as dimensões 

representacionais do mundo urbano contaminam a vida rural. Uarini é uma cidade onde esse 

fenômeno ocorre de modo significativo. Apesar de ser uma cidade pequena, mas uma cidade 

onde as pessoas se conhecem e são muito próximas uma das outras, participam praticamente 

das mesmas organizações e instituições sociais, conversam no final da tarde em frente de suas 

casas, discute as questões que afetam de maneira geral a vida coletiva local etc. Notam-se, na 

cidade de Uarini, as permanências culturais “típicas” do mundo rural sendo reproduzidas na 

cidade (Figura abaixo). 

     

 
         Figura – Tradições e permanências culturais – o ficar a frente de casa.                                                                      

         Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

 

Para Sayad (2006), é preciso investigar a migração, e suas teorizações, mediados por 

gestos de ruptura com a postura etnocêntrica, ou seja, de não discutir a migração somente 

quando os migrantes constituem um “problema”, mas perceber as causas e motivos que 

poderiam ter determinado as partidas e sobre a diversidade das condições de origem e das 

suas trajetórias de vida1. Na figura abaixo, um pouco desta trajetória nos objetos da sala de 

estar:  

                                                 
1 De acordo com Neves (2006) as trajetórias de vida são depoimentos de história de vida mais sucintos e menos 

detalhados e considera importante a trajetória quando o entrevistado não dispõe de muito tempo para lhe contar 
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Figura – Olhar pela janela. Lembranças da vida na decoração da parede.                                                                      

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

 

O autor evidencia que os deslocamentos não ocorrem apenas no espaço. Eles 

ocorrem nos espaços grávidos de sentidos social e culturalmente determinados, sobretudo, 

através das realizações culturais, onde a língua e a religião são fenômenos relevantes. Discutir 

a migração é problematizar a sociedade como um todo, pois a migração deve ser pensada 

como um fato social total, utilizando-se ao mesmo tempo de uma perspectiva analítica 

diacrônica e sincrônica.  

Isto nos remete a uma análise das causas endógenas da migração, daquilo que está no 

âmago das relações socioculturais e de poder, as razões políticas do êxodo rural, bem como 

seus efeitos exógenos, ou seja, os fatores externos que condicionam a migração para a cidade. 

Além disso, é preciso também estudar as dimensões singulares da migração: o trabalho, por 

exemplo, como fator da migração, mesmo que aparentemente seja dominante, sabemos que 

não existe migração exclusivamente em razão do trabalho. Outros fatores relacionam-se direta 

e/ou indiretamente com a dimensão do trabalho – a falta de infra-estrutura do lugar onde 

mora, a falta de condições dignas de vida etc. O depoimento a seguir, com um dos 

                                                                                                                                                         
sua história de vida, muitas vezes porque a entrevista é feita, por exemplo, em seu local de trabalho, em sua 

produção, cultivo ou roçado. 
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“agricultores urbanos” entrevistados, que se mudou para Uarini há 15 anos, confirma os 

argumentos acima: 

 

[...] na comunidade enchia e quando alagava, a dificuldade na várzea era 

grande a agricultura na terra-firme é bem melhor. Agora aqui no Uarini 

mudou e cresceu muito, quando cheguei só era um caminho, não tinha nem 

rua. Fizemos nossa casa no meio do mato tinha cutia, paca, tatu! Mas mesmo 

assim teve muita gente que não agüentou viver na alagação e veio. Agora 

aqui tá difícil por que só tem o trabalho da agricultura e da prefeitura, mas 

voltar pra comunidade nem pensar, a terra lá tá caindo muita gente veio pra 

cidade por causa disso [...]. (A. M. F; 51 anos, agricultor, 2008). 
 

De acordo com Durhan (2004) a migração aparece como resposta a condições normais 

de existência, ou seja, o trabalhador abandona a zona rural quando percebe que “não pode 

melhorar de vida”, isto é, que a miséria é uma condição de permanência. Mas isto não quer 

dizer que calamidades naturais ou acidentes não sejam fatores que levam a migração. Pois 

afirma que há, evidentemente, a morte de um membro da família e a conseqüente 

desorganização do grupo familiar ou a insistência de um parente que “está bem” na cidade. 

No entanto, fundamentalmente a migração decorre de uma situação desfavorável que é vista 

como permanente, pois quando o migrante diz que a vida da roça é difícil, ele não se refere a 

uma dificuldade passageira, mas a uma condição própria e inerente a vida rural.   

É importante evidenciar que o processo migratório humano está relacionado direta e 

indiretamente com a qualidade de vida do indivíduo e/ou grupo social que migra, 

principalmente com questões relacionadas com o mundo do trabalho e as condições materiais 

e simbólicas que alicercem a vida da própria família. A figura abaixo evidencia os motivos 

da migração dos demandantes de terra em Uarini: 20,4% dos depoentes alegam que a 

migração para a cidade de Uarini deve-se pela inexistência de trabalho onde moravam; 22,7% 

afirmaram que migraram porque tinham como objetivo fundamental educar os seus filhos. 

Como afirmamos, quem migra, migra porque acredita que a vida vai melhorar – 

aliás, argumento muito comum nos indivíduos e/ou grupos sociais que migram: 50,0% dos 
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que migraram para a cidade de Uarini o fizeram na busca de trabalho; 26,3% deslocaram-se 

na busca de melhores condições de saúde para si e seus filhos; 18,4% buscavam melhores 

condições de educação aos seus filhos; 5,2% migraram na busca de melhores condições de 

transportes; finalmente, 25,0% migraram por terem dificuldades no processo da escoação da 

sua produção que, como sabemos, impossibilita a produção e a reprodução material da vida. 

Mas o sonho, a utopia de que a vida vai ser melhor não pára aqui (ver figura abaixo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse contexto, não podemos esquecer os argumentos de Martins (1990): o 

capitalismo, no seu processo de valorização do capital, sem limites, não só redefine antigas 

relações sociais de produção não tipicamente capitalistas – por exemplo, a pequena produção 

familiar – à dinâmica do próprio capitalismo, subordinando-as, como também articula as 

relações não tipicamente capitalistas à sua reprodução geral – não importa se seja à esfera do 

capitalismo industrial e/ou capitalismo comercial. De uma maneia ou de outra, o capitalismo 

como um sistema de produção global, em razão da sua lógica interna de produção e 

reprodução, necessita tornar-se totalizante. Para isso, procura tornar todas as formas de 

produção não tipicamente capitalistas à sua imagem e semelhança. Os motivos da migração 

 
             Figura – Motivos de Migração e mudanças de Vida (%).  

             Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
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provêm de questões econômicas e políticas estreitamente relacionadas, aliás, como indica o 

depoimento do “agricultor urbano” abaixo: 

 

[...] Na comunidade tava difícil [...]. Até a farinha não tava vendendo tanto, 

também a época depois da seca já viu né [...]. Aí veio às eleições e o 

candidato prometeu que se a gente fosse pra cidade com a família toda ia ter 

escola de graça pros filhos, tratamento pra saúde da mulher, trabalho na 

agricultura, nas terras da estrada e mais o bolsa família pra ajudar na renda 

[...]. Aí a gente não contou conversar, veio mesmo, mas não foi como a 

gente imaginava, por que a gente sempre tem um sonho de que vai ser tudo 

mais fácil, diferente, mas continua a mesma coisa [...]. Até a vizinhança que 

veio é a mesma de lá! [...] (L. S. P; 47 anos, agricultor, 2008).  

 

A análise sociocultural das trajetórias de vida dos agricultores rurais, no município 

de Uarini, corresponde à dinâmica histórica comum a parte do Estado do Amazonas – tanto 

no que diz respeito à questão agrária, como na questão social, cultural e ambiental. Tendo 

como pano de fundo os agricultores rurais – com suas singulares representações sociais – que 

possuem uma identidade própria que os diferencia dos outros grupos sociais como mistura de 

culturas em Uarini. Wagley (1988) ao abordar a cultura brasileira contemporânea, argumenta 

que ela é formada pela fusão das três grandes tradições culturais – os, por exemplo, as etnias 

indígenas que moram no município, ainda assim ocorre uma europeus (principalmente 

embora não exclusivamente os portugueses), os indígenas e os negros africanos produzindo, 

assim, os padrões culturais predominantes ainda no País. 

 

Tanto os europeus recém-chegados, com o escravo africano, aprenderam 

com os indígenas a viver no mundo. E no vale Amazônico, com seu 

ambiente típico de chuvas e florestas e seu magnífico sistema entrelaçado de 

vias fluviais, mais do que qualquer em outra região, persistiu a herança 

indígena do Brasil, onde as influências indígenas são facilmente visíveis na 

maneira de viver das pessoas em sua alimentação, em suas crenças e até no 

tipo físico.  

 

Essa trama de fatos históricos e culturais forjou a identidade do homem amazônico, 

do caboclo explorado e subordinado ao colonizador inserido nas relações de classes como 

trabalhador braçal. Como nos lembra Silva (2007) é preciso buscar alternativas para fugir 
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desse processo desumano e desalmado do capitalismo que tem domesticado as subjetividades 

do homem rural. Nesse contexto, talvez a melhor alternativa seja a proposta de regularização 

de terras no Estado do Amazonas, tal como formulada pelo ITEAM, levando em consideração 

as necessidades socioeconômicas e político/culturais do outro – no caso, os “agricultores 

urbanos” – propondo um modelo de assentamento que não cometa os erros de outras 

propostas, em geral, descontextualizadas. 

Outro elemento migratório torna-se de suma importância ser citado e merece ser 

destacado é o fato que normalmente o cultivo da mandioca é realizado em terreno próprio e 

relativamente perto de suas casas – a grande maioria dos nossos entrevistados possui seus 

roçados na Estrada Agrícola Uarini/Copacá. A pesquisa indicou que os entrevistados de 

Uarini desenvolvem duas práticas ordinárias distintas e complementares: no primeiro caso, 

deslocam-se às áreas de seus cultivos, todos os dias, com o caminhão da Prefeitura Municipal 

de Uarini, em parceria com a Associação dos Produtores Rurais do Município de Uarini 

(AMPROU), para realizar os mais diferentes trabalhos – derrubada, queimada, 

encoivaramento, broca, plantio etc., no segundo caso, deslocam-se igualmente com o 

caminhão da Prefeitura Municipal de Uarini e fica alguns dias trabalhando em suas áreas, o 

que varia segundo as necessidades do plantio, colheita e a fabricação da farinha, e depois 

retornam às suas casas na cidade de Uarini. Esse meio de deslocamento é também migratório 

denominado pendular ou de transumância o que os torna divididos entre os costumes do que é 

da cidade e do que é do campo. E através desse exemplo de migração por trabalho temporário 

é possível relacionar as construções e as atribuições de identidade e com isso detectar como se 

configuram as formações socioculturais rural/urbana no discurso do migrante rural, ainda 

articular como o modo de vida anterior determina suas repercussões nas construções 

imaginárias de identidades.  
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Ainda para Freitas (2003) o migrante rural, ao deparar-se com o acesso limitado em 

relação ao mercado de trabalho, habitação, equipamentos, abastecimentos e serviços abala-se. 

Devido seu modo de vida ser estruturado nas relações sociais coletivas, de mutirão, parceria, 

vizinhança e parentesco muito ligados ente si. Porém, isso não constitui uma novidade, 

marcado principalmente pelas adversidades da vida no campo.  

Entretanto segundo Moreira & Costa (2002) o mundo rural e urbano de hoje 

confundem-se dialética e dualisticamente entre campo/cidade, rural/urbano, 

tradicional/moderno, constituídos por bases de valores culturais que se misturam, 

transformam-se constantemente ao longo do tempo. Onde as ruralidades estariam sujeitas aos 

domínios da natureza, do tempo e do espaço, mas também das hegemonias urbanas o que leva 

a desigualdade e diferenças sociais. Essa relação tem como conseqüência o esvaziamento e a 

miséria no campo, bem como o “inchaço”, a criminalidade e a marginalização nas cidades. 

Mas em meio a muitas dificuldades, dificuldades socioeconômicas, políticas, 

culturais, infra-estruturais, tanto na cidade de Uarini como nas comunidades, os “agricultores 

urbanos” tem resistido, lutando pela conservação de suas tradições culturais, passando-as a 

seus filhos, através do cultivo do respeito, da moralidade e da religião – aliás, aspectos que os 

vêm fortalecendo na sua luta diária. Além desses valores, os “agricultores urbanos” respeitam 

e defendem os recursos naturais – noutras palavras, manifestam zelo com a terra, com a 

floresta e/ou com a água dos lugares onde trabalham. Levam-se igualmente em consideração 

o conhecimento tradicional, os costumes, os hábitos e os modos de vida, todas, questões 

extremamente relevantes para as novas formas de uso da terra. 
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3 Aspectos da Realidade Sociocultural dos Demandantes de Terra. 

3.1 Aspectos materiais da produção da farinha do Uarini 

As atividades do mundo do trabalho rural são diversificadas ao mesmo tempo em que 

diríamos múltiplas e desempenhadas de maneira polivalente. No caso do município de Uarini 

constatamos que as atividades desenvolvidas pelos entrevistados da pesquisa estão relacionadas 

com o seu processo histórico, modo de vida e condições sociais que os levaram à determinada 

situação. Segundo Bombardi (2004), a agricultura no Estado do Amazonas é realizada 

principalmente pelo trabalho familiar – a família é uma espécie de trabalhador coletivo, a 

família funciona como uma unidade de produção familiar. Essa forma de trabalho estabelece 

relações por meio de elos, não só com a temporalidade e a autonomia, mas também com 

aspectos socioculturais. É o que ocorre no município de Uarini. O cultivo da mandioca para a 

produção artesanal da farinha ova é um exemplo, como podemos observar na figura abaixo. A 

figura indica que 93,7% dos moradores da cidade consideram-se agricultores e 86,6% afirmam 

ser esse o seu trabalho preferido. 

 

Figura – Autodefinição profissional dos entrevistados (%). 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

 

93, 7 
86, 6 

3, 3 3, 3 6, 6 6, 2 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

Agricultor Carpinteiro Funcionário 
Público 

Agente de 
Saúde 

Serviços 
Gerais 

Se Considera 
Trabalho Preferido 



 

 

 

51  

Verificamos também que, das atividades desenvolvidas pelos moradores locais apenas 

10,0% não estão trabalhando diretamente na agricultura. Segundo Silva (2003), os complexos 

problemas amazônicos não podem ser resolvidos a partir de uma visão estritamente 

econômica, mas somente considerando a perspectiva interdisciplinar – noutras palavras, a 

sinergia entre ciências do homem e ciências da natureza – bem como o envolvimento dos 

grupos locais no intuito de viabilizar alternativas que estejam de encontro dos seus costumes e 

tradições culturais. 

As atividades desenvolvidas no Município pelos entrevistados indicam que 91,0% 

deles praticam a agricultura e cerca de 6,0% desenvolvem o extrativismo vegetal madeireiro. 

Estas informações caracterizam a maneira como as atividades no mundo do trabalho em 

Uarini concentram-se em determinados setores, neste caso no setor primário. Segundo 

Bombardi (2004) para o agricultor familiar o trabalho e a vida estão intrinsecamente 

relacionados, ou seja, todo o seu mecanismo de vida é conduzido pela família, pelo trabalho e 

pela natureza. Já Chayanov (1974) mostra o trabalho familiar como uma divisão social do 

trabalho, onde o trabalho é definido de acordo com a força física de cada integrante da 

família, bem como a quantidade de familiares e agregados pertencentes naquele grupo 

familiar. 

 

 

Figura – Atividades desenvolvidas entre os moradores.  

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
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Ainda de acordo com Bombardi (2004) os trabalhadores rurais não são subordinados 

só às condições da natureza, mas também ao mercado, ao comércio e também por não 

determinarem o preço de sua produção. É o que nos mostra a figura abaixo, indicando que 

71,0% da renda mensal dos entrevistados são menores ou iguais a R$ 100,00 reais. Se levarmos 

em consideração igualmente que o tempo de plantio e colheita da maniva é de um ano – o que 

condiciona a geração de sua renda para um ciclo anual – aumenta-se significativamente as 

dificuldades relacionadas à monocultura da mandioca para consumo e venda local e, logo, à 

cultura de subsistência. No entanto, outras atividades são desenvolvidas neste período de 

dificuldades. Estes aspectos estão ligados mais com uma dinâmica de subsistência e com as 

dificuldades que os impulsionam pela demanda da terra e de sua regularização nas áreas de 

produção. Considerando que o valor equivalente de R$ 100,00 reais mensais é irrisório para 

uma família nuclear (composta de pai, mãe e três filhos ou mais) que são os braços que compõe 

a mão-de-obra produtiva local como constatamos nos dados obtidos. 

 

 
Figura – Valor médio da renda familiar. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

 

Para Ranciaro (2004) no processo de trabalho, o homem cria a realidade humano-

social, onde o resultado deveria ser as diversas formas de realizações consolidadas nos seus 

devidos direitos sociais, bem com suas formas básicas de existência, para isso é preciso extrair 

de seu trabalho renda adequada a sua manutenção de qualidade de vida.   
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É muito comum no município avistar no centro e em localidades próximas ao rio 

Uarini/Copacá casas de produção e venda de farinha. Onde as trocas matérias são bem 

conhecidas e exploradas nas áreas de comunidades, enquanto a distancia e a falta de transporte 

dificulta os contatos e relações econômicas e comerciais.  Porém mesmo que o trabalho 

diversificado de cultivos agrícolas não seja valorizado justamente pela dificuldade no 

escoamento e na hora de sua venda determinada pelo atravessador, esta realidade pode ser 

evidenciada por um agricultor de 43 anos, ex-morador da comunidade de Belo Horizonte, que 

está na cidade de Uarini há 10 anos, em uma entrevista aberta no local de sua produção: 

 

[...] aqui no Uarini continua difícil, mais do que era na comunidade lá a 

gente não compra nada e tudo a gente tem! Aqui tem até acesso pela 

estrada que ajuda na hora de levar a produção, mas não dá pra continuar 

desse jeito. Tudo na cidade tem que comprar e o preço da nossa farinha que 

todo mundo aqui em casa dês do meu filho pequeno até o meu pai que já tá 

velhinho produz quem dá é o atravessador, aquele homem paga mal e a 

gente fica sem fazer nada [...] (C. M. V; 43 anos, agricultor local, 2008).   

 

 

O aspecto econômico, de ocupação e de renda é importante para evidenciar a relação 

estabelecida entre a cidade e o campo (o mundo rural de Uarini), onde as pessoas moram e 

utilizam-se da pouca infra-estrutura que a cidade oferece, porém trabalham no campo, passando 

maior tempo na roça do que em casa (trabalhando em terras não tituladas, mas de particulares), 

isso vem acarretando vários problemas sociais tanto na cidade como no campo em decorrência 

de crianças e jovens passarem a maior parte do tempo sozinhos na cidade quando não estão na 

escola, isto reflete sob a dificuldade encontrada nas atividades desenvolvidas pelas famílias no 

município estando indiretamente relacionada com outros problemas frutos das dificuldades 

encontradas no trabalho.  

O termo assistência é entendido como atenção à pobreza e é sempre confundido com 

assistencialismo. E para o domínio do defasado, mas ainda existente sistema capitalista, que 

não respeita a cultura e o modo de produção agrícola, liberdade econômica significa adquirir o 
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produto diretamente do mercado. Ou seja, só são considerados os sistemas de compra, venda e 

demanda, esquecendo das relações socioculturais, que levam em conta as trocas materiais e 

simbólicas, bem como não a produção de subsistência, como acontece com a produção de 

farinha do Uarini. Onde é produzido na verdade de forma tradicional, artesanal, ensinado pelos 

ameríndios da região e pela agricultura familiar. 

As soluções que o poder público toma para si para além dos serviços de infra-

estrutura são entendidas como ajuda para as classes sociais desfavorecidas. Enquanto isso há na 

cultura brasileira uma tendência de achar e/ou entender que o papel do Estado é dar “ajuda”, ou 

seja, que resultam mais na “bondade” do governante o que é da sua obrigação enquanto poder 

público em reconhecer a dignidade do cidadão que o elegeu, seja ele do campo ou da cidade. 

Esse assistencialismo explica-se por décadas de populismo e clientelismo, na política regional e 

também brasileira o que passa longe de um papel de democracia e de direito. Pois sem escolha 

o que vem, qualquer migalha é lucro essa relação transforma as comunidades mais carentes e 

os migrantes da cidade em meros pedinte, mendigando e sem direito muitas vezes a terra e a 

assistência que em direito os pertence e a eles é tirado.  

Para Yasbek (1996) assistência é uma forma de subsídio técnico, financeiro, material, 

psicológico, se constitui num campo dinâmico e supõe de um lado a necessidade e de outro a 

possibilidade. O que diferencia a assistência do assistencialismo é prover do imaginário 

conservador e fazer dessa transferência uma relação de poder e tornar subalterno aquele ator 

social, onde passa a ter a necessidade de dever um favor ao intermediador da possibilidade que 

pode ser um proprietário ou um institucional. Para essa autora toda política social é de 

assistência, quando propõe a promover ou resolver uma necessidade. Já de acordo com 

Ranciaro (2004) as necessidades humanas precisam ser percebidas sem preconceitos, por se 

tratar de uma categoria ontológica, ou seja, está ligada a valorização da vida coletiva dos 
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sujeitos sociais, porém a autora ressalta que os conceitos não são bem aplicados, pois ao se 

pensar em necessidade, pensa-se logo à concepção de pobreza, exclusão e subalternização. 

Contudo, as dificuldades encontradas no mundo vivido, frente ao modo de vida dos 

moradores, materializam-se em estratégias de obtenção de renda através dos programas 

assistenciais do governo. Dentre as informações obtidas sobre o modo como as famílias do 

município buscam estratégias que garantam uma renda mensal a figura abaixo demonstra que 

52,0% da população de Uarini recebem o beneficio do Governo Federal, o Programa Bolsa 

Família. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome o Programa 

Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades2, 

que beneficia famílias em situação de pobreza (com renda mensal por pessoa de R$ 69,01 a 

R$ 137,00). E extrema pobreza (com renda mensal por pessoa de até R$ 69,00), de acordo 

com a Lei 10.836, de 09 de janeiro de 2004 e o Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004.  

O PBF integra a estratégia FOME ZERO, que visa assegurar o direito humano à alimentação 

adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional e contribuindo para a erradicação 

da extrema pobreza e para a conquista da cidadania pela parcela da população mais vulnerável 

à fome. Este fato esse relacionado também com a renda de R$ 101,00 reais por eles obtida, o 

que condiz com o auto-índice de crianças e jovens no município, com idade escolar para que 

possa receber o beneficio. 

Outros programas que complementam a renda dos moradores do município 

encontrados nas respostas do entrevistado foram o Cartão Cidadão com 23,5% e, 

respectivamente, uma renda oriunda da aposentadoria (11,7%). Conforme Fonseca (2001), o 

                                                 

2 O Programa pauta-se na articulação de três dimensões essenciais à superação da fome e da pobreza: promoção 

do alívio imediato da pobreza, por meio da transferência direta de renda à família; reforço ao exercício de 

direitos sociais básicos nas áreas de Saúde e Educação, por meio do cumprimento das condicionalidades, o que 

contribui para que as famílias consigam romper o ciclo da pobreza entre gerações; coordenação de programas 

complementares, que têm por objetivo o desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários do Bolsa 

Família consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. São exemplos de programas complementares: 

programas de geração de trabalho e renda, de alfabetização de adultos, de fornecimento de registro civil e demais 

documentos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5209.htm
http://www.fomezero.gov.br/
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governo federal recentemente vem criando mecanismos e programas de garantia de renda 

mínima, pois argumenta que a renda das famílias em regiões agrícolas exerce grande 

influência sobre o custo alto e indisponível das crianças manterem-se na escola que muitas 

vezes localiza-se na cidade. O que para essa autora torna o homem do campo com muita 

experiência de trabalho e conhecimento tradicional e de pouca escolaridade, mesmo assim o 

beneficio do Programa Bolsa Escola ainda é mínimo (13,7%), posto que um dos fatores 

consideráveis migratórios seja a educação dos filhos vindos para a cidade. Segundo Bombardi 

(2004), esse diagnóstico vem confirmar a reprodução da vida camponesa através de 

estratégias que se consolidam pelo mundo vivido no local.  

 

De uma forma ou de outra, o homem do mundo rural tem garantido formas de 

sobrevivência nas sociedades marcadas pela expansão capitalista, não somente em relação ao 

comércio e ao mercado, mas também através de estratégias voltados para seu mundo e modo 

de vida. As atividades desenvolvidas quando articuladas aos benefícios oferecidos pelos 

programas de assistência do governo federal traduzem-se como alternativas, visto que, por 

não possuírem, do ponto de vista legal, terras para o desenvolvimento do trabalho na 

agricultura, acabam recorrendo para estes tipos de assistências.  

 

                      Figura – Tipos de benefícios recebidos (%). 

                      Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
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Um dos problemas vitais dos aspectos materiais na produção da farinha, em Uarini, 

relaciona-se direta e indiretamente com o problema da comercialização. A figura abaixo 

evidencia a predominância, em Uarini, do atravessador (72,0%) como agente da 

comercialização, embora outros tipos de agentes se façam igualmente presentes – o 

comerciante (14,0%) e o regatão (14,0%).  

Não é preciso dizer que as relações de troca que ocorrem historicamente com os 

agricultores do estado do Amazonas são marcadas por uma profunda assimetria. Isso significa 

que os “agricultores urbanos” de Uarini executam um trabalho duro na produção da mandioca 

e na fabricação da farinha e, quando necessitam comercializá-la, vêem o produto do seu 

trabalho, materializado em excedentes econômicos, sendo depositados diretamente no lucro 

dos agentes da comercialização. 
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                  Figura – Cadeia da comercialização da produção agrícola (%). 

                  Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

 



 

 

 

58  

                                  Figura – Casa de “atravessador” de farinha. 

       Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

 

Os agentes da comercialização vendem parte da produção adquirida dos agricultores 

nos arredores do próprio Município, embora prefiram vender a parte mais significativa da 

produção da farinha na cidade de Manaus. Essa “preferência” relaciona-se com as 

possibilidades de vender os produtos de Uarini por preços mais altos. Do ponto de vista dos 

agentes da comercialização as relações de troca ocorrem considerando sempre duas 

possibilidades distintas e complementares: a primeira, os agentes da comercialização trocam 

valores de uso (por exemplo, a farinha) por valores de uso (por exemplo, combustível) – o 

que, segundo eles, limita muito os processos da troca; a segunda, a troca ocorre entre valores 

de uso (por exemplo, a castanha) por dinheiro. Os agentes da comercialização preferem a 

segunda equação de troca, em razão de que ela aperfeiçoa as outras trocas decorrentes da 

posse do dinheiro vivo. Segundo eles, a posse do dinheiro sempre permite uma multiplicidade 

de trocas para quem o possui. 

Na pesquisa realizada em Uarini, cerca de quase 100,0% dos entrevistados no 

município praticam agricultura, sendo essa a principal atividade produtiva para os 

entrevistados. Todos os sujeitos por nós entrevistados residem na sede do Município e toda a 

área produtiva utilizadas por eles para as plantações, principalmente de mandioca, encontram-

se relativamente distantes de suas residências, isto é, localizam-se ao longo da Estrada 

Agrícola Uarini/Copacá, que possui, de Uarini até a Comunidade da Capelinha, mais ou 

menos 14 km. 

A mandioca é o principal produto agrícola cultivado no município de Uarini. O seu 

cultivo, juntamente com a produção do seu principal derivado, a Farinha do Uarini, dinamiza 

a economia da cidade e dos Municípios adjacentes. E por causa do amplo cultivo da mandioca 

e pelo pouco cultivo de outras espécies, o que acaba tornando a mandioca à principal cultura 
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agrícola do Município. Além disso, como sabemos, a farinha produzida em Uarini é 

conhecida em todo Estado do Amazonas e fora dele, em razão de suas intrínsecas qualidades 

– o que se relaciona diretamente como a forma artesanal de sua fabricação. 

 
                             Figura – Aspectos gerais de um dos locais de trabalho.  

                             Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

 

A produção de farinha tem, em Uarini, um grande papel social, cultural e econômico 

na vida do Município. Embora o Município seja um grande produtor de farinha – e uma 

farinha com grande reconhecimento social acerca de suas qualidades – quase nada mudou no 

processo da produção realizado pelos agricultores, ou seja, não ocorreram mudanças 

tecnológicas na sua forma tradicional de produzi-la. Evidencia-se assim que, tanto na várzea 

como na terra-firme, a produção da farinha descrita, continua sendo a mais praticada pelos 

agricultores. A cultura da mandioca tem a mesma importância nos dois sistemas amazônicos, 

várzea e terra firme, e em ambos ela aparece como a principal, embora não a única, cultura de 

subsistência. 
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3.1.1 A produção de subsistência 

Para Bombardi (2004) como as colheitas e os plantios são determinantes do tempo, 

para esses agricultores urbanos e tradicionais é mais do que necessário ter plantios 

alternativos, além dos que plantam culturalmente, o que preserva as tradições agrícolas e 

garante a alimentação das famílias nos mais diversos períodos do ano como cheia, seca e 

vazante. 

No caso do Estado do Amazonas, quando refletimos acerca das atividades realizadas 

na área rural, seja ela desenvolvida nas áreas de várzea e/ou nas áreas de terra firme, a 

primeira imagem que nos vem à cabeça é aquela do camponês, do agricultor e/ou do 

ribeirinho trabalhando na agricultura... Isso ocorre assim porque a forma clássica de trabalho 

no campo, em razão da sua “centralidade”, mesmo não sendo a única forma de trabalho, e 

acaba se tornando a principal atividade produtiva daqueles que lidam com a terra. A terra para 

o pequeno agricultor raramente é vista como um meio para se fazer negócios imobiliários.  É 

sempre percebida e vivenciada como palco do trabalho, o local onde todos os tipos de 

atividades podem ser realizados, com exceção da pesca, é quase que um local “divino”, 

principalmente para a prática da agricultura. 

As mais variadas culturas agrícolas encontradas nos plantis dos agricultores de 

Uarini são para a subsistência, ou seja, para o consumo familiar, como por exemplo, a 

macaxeira, o cará e a banana e várias outras produções que não abastecem o mercado local. E 

de acordo com conversas com os produtores agrícolas percebemos que as verduras e 

hortaliças comercializadas não são produzidas na cidade, muitas vêm até de outros Estados 

nos barcos chamados de recreios, onde transportam pessoas e mercadorias.   

É interessante perceber que a criação de animais também é significativa 

socioculturalmente entre os moradores, pois carrega em sua bagagem a tradição das 

populações ribeirinhas e indígenas no estado do Amazonas, onde a criação representa uma 
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dimensão simbólica importante que tem a ver com a reprodução da vida e a dimensão de 

consumo diferenciada. Por isso é preciso levar em conta que os ribeirinhos de várzea e terra-

firme são, de modo geral, grupos sociais polivalentes, isto é, desenvolvem a agricultura, criam 

animais e praticam o extrativismo animal (caçam e pescam) e o vegetal (extraem madeira em 

pequena proporção, coletam plantas medicinais etc.). Então a criação de animais tem como 

objetivo fundamental a diversificação e complementação da dieta alimentar por meio da 

proteína animal, quando no período cheia a pesca torna-se difícil devido à dispersão dos 

peixes. 

Atualmente o extrativismo não se configura mais como a principal atividade 

geradora de renda dos agricultores – sejam eles da várzea e/ou terra firme – como foi na época 

das drogas do sertão e/ou da época da seringa. Assim, o extrativismo passa a ser mais uma 

atividade que compõem o sistema de produção e subsistência do agricultor, assim como a 

agricultura e a criação de animais. 

A extração de madeira entre as populações rurais possuem significados que se 

relacionam com objetivos mais “práticos” que comerciais – noutras palavras, objetiva-se a 

construção de uma casa, de um cercado, de benfeitorias etc. são elementos constituídos por 

uma dimensão representativa do que e como o extrativismo possui utilidades. Em grande 

parte, as espécies retiradas e a finalidades explicam a ação de extrair a madeira, o que acaba 

demonstrando, em sua maioria, que esta atividade não se caracteriza como predatória. 

Em Uarini, o extrativismo florestal não madeireiro praticado pelos moradores locais, 

merece atenção. Entre aqueles que retiram produtos da floresta – açaí, castanha, produtos 

vegetais etc. – observamos, na figura abaixo, que a maioria desses produtos coletados é 

destinada ao consumo, comercializando-se somente uma parte muito pequena, o que 

demonstra a importância desta atividade para os moradores. 

 



 

 

 

62  

34

22 22 22 21

79

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Não

res pondeu

Não

prec is a

Não gos ta Outra

atividade

V enda C ons umo

NÃO S IM

 
                   Figura – Extrativismo florestal não madeireiro (%). 

                   Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

 

A caça colabora com o fornecimento de proteína animal na dieta local, mas colabora 

pouco. A complementação da dieta, porém, é feita com a proteína que tem origem nas 

atividades da pesca. Entre as espécies encontradas nas informações obtidas estão às aves 

aquáticas (a garça e o pato), os mamíferos terrestres (a capivara e a anta), os quelônios 

terrestres (o jabuti), os quelônios aquáticos (a tartaruga) e o jacaré. 

Há vários motivos para não caçarem: a proibição, o fato de não possuírem a prática 

ou o hábito, o fato de não sabe caçar e da dificuldade encontrada. O primeiro motivo faz todo 

o sentido em razão dos fortes mecanismos de repressão sobre esse tipo de atividade, quando 

comparado com a atividade da pesca. A atividade da caça é muito reprimida pelos órgãos 

fiscalizadores.  

O segundo motivo indica a falta de tradição na arte da caça – o que tem a ver, em 

parte, com o fato de habitarem a sede do município e estarem suscetíveis às influências dos 

hábitos alimentares urbanos. O terceiro e quarto motivos guardam relação ao mesmo tempo 

com a ausência do hábito de caçar e o reconhecimento da incapacidade no manuseio das 

armas de caça sendo essa atividade difícil e perigosa, pois requer conhecimento, técnica e 

dispêndio de força. 

A pesca ocupa historicamente um lugar de destaque na vida dos grupos sociais 

amazônicos, sendo é uma das variáveis responsáveis por sua formação social e histórica. A 
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atividade da pesca, nos rios amazônicos, pelo fato de serem inseparáveis da constituição do 

modo de vida local da constituição do modo de vida local, às margens de rios, furos e 

igarapés, relaciona-se com as dimensões sociais da cultura local e do trabalho, enquanto 

mediador dos processos sociais entre homem e natureza e a cultura entre os dois.  

O tempo ecológico ditado pelos ciclos das águas transparece como uma força 

imperativa entre os grupos sociais locais na região, neste caso a importância de compreensão 

e conhecimento sobre os ciclos hidrológicos é fundamental para o exercício da pesca local. 

Em Uarini, assim como em outros lugares da Amazônia, a prática da pesca é freqüente entre 

os pesquisados, principalmente quando a sua finalidade relaciona-se com o consumo. Como 

indica a literatura, os peixes de escamas, em detrimento dos peixes liso, sempre foram os 

preferidos dos varzeanos. O mesmo ocorre com os moradores de Uarini. As espécies mais 

apreciadas são o pacú, o tucunaré, o curimatã e a sardinha. Essa preferência relaciona-se com 

os tabus alimentares presente em todo o Amazonas e na Amazônia. Os peixes reimosos, 

segundo a visão de mundo do homem amazônico, em geral, e dos habitantes da várzea em 

particular, são portadores de reima – substância que prejudica o sangue e provoca a sensação 

desagradável de coceiras, faz mal ao organismo etc., e, por isso, devem ser evitados.  

É interessante notar que vários aspectos socioculturais, e culturalmente construídos, 

com a evidência das redes sociais e das cosmologias em torno da caça e da pesca na 

Amazônia são bastante significativos para a preservação e conservação desses recursos 

naturais. Um deles já foi citado como a reima que dá preferência a peixes de escama e deixa 

de lado o consumo do peixe liso, outro aspecto não citado é a panema em relação à caça e 

associados, respectivamente, aos efeitos perigosos da ingestão de certas espécies animais e ao 

agouro provocado em pessoas que transgridem determinadas normas e condutas sociais. 

Muito relacionado também aos tabus relacionados com a representação simbólica dos papeis 

sociais e de gênero, onde quase sempre a mulher passa ou coloca panema no homem. E esse 
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sem saber, com má sorte para caça acaba por respeitar os períodos de reprodução de suas 

caças. Convém considerar também que a migração campo/cidade bastante evidenciada no 

município trás na bagagem sociocultural do camponês seus valores, suas crenças e os seus 

hábitos, pois é comum ver na cidade homens voltando da pesca, de manhã cedo, pois a 

pescaria acontece na maioria das vezes à noite. Entre os olhares curiosos e respeitosos dos 

outros moradores, ver figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo convêm afirmar a importância das culturas de subsistência principalmente 

na época de seca do rio onde tanto o escoamento da produção quanto a prática da pesca ficam 

inviáveis. E esses produtores têm como manterem suas famílias através do trabalho familiar, 

pois como cita o nosso interlocutor na cidade de Uarini as únicas ocupação e fontes de renda 

são: a agricultura e o funcionalismo público, sendo que a segunda inibe e desconserta-os, 

posto que ao trabalhar na prefeitura sentem-se subordinados e dependentes sócio, econômico 

e politicamente falando.   

 

 

 

 

 

                            Figura: A volta para a cidade, vindo da pescaria. 

                            Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
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3.2 A Festa da Farinha, suas relações e representações simbólicas 

O mundo do trabalho que constitui as relações de produção da vida material e 

simbólica entre os grupos sociais na Amazônia é marcado historicamente pela importância de 

saberes locais e práticas tradicionais que há muito contribuem para a organização racional de 

seus espaços de trabalho, de mundo vivido e de representações sobre o ambiente. Assim, as 

atividades de produção de determinada sociedade constituem uma dimensão importante de 

seu contexto social, marcado pelo processo de trabalho implementado, pela relação entre a 

constituição de suas forças produtivas e da subsunção à natureza.  

 A prática do pousio, como estratégia de recuperação da fertilidade do solo, implica no 

fato de deixar a terra em descanso. Afirmam os sujeitos da pesquisa no local que, assim como 

o homem necessita do descanso diário para repor suas forças, a terra, depois de “trabalhar” 

certo tempo, também necessita de descanso para reaver sua vitalidade. A analogia entre o 

descanso necessário à vida humana e à vida da terra – trabalhada pelo homem – pode ser 

traduzida como respeito entre dois seres que possuem vidas distintas e complementares, numa 

relação quase simbiôntica e explica em muito a dimensão simbólica e representativa do 

ambiente trabalhado. Mantendo vínculos e crenças que destoam da dimensão que configura a 

relação de produção característica no sistema de produção capitalista, a irracionalidade lógica 

de produção pela produção sem uma relação sensível ao uso dos recursos naturais, o que torna 

tão característico em grupos sociais rurais na Amazônia, a crença circunscrita entre o ideal e o 

material.  

Por razão das representações sociais desses demandantes de terras que são compostos 

de agricultores urbanos e tradicionais serem marcadas pela sociabilidade entre vizinhos e 

parentes a produção artesanal na farinha do Uarini é dada de maneira comunal. Ou seja, 

através das farinhadas, utilizando-se o motor em comunhão – o que aperfeiçoa e otimiza o 

tempo de trabalho na sua fabricação e reforça os laços de solidariedade entre eles. Além disso, 
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verificamos que os entrevistados recorrem às práticas relacionais de trabalho tradicional 

(ajuda mútua dos tipos parceria ou mutirão), como forma estratégica de trabalho do tipo não 

assalariado, isto ocorre e situações onde se necessita de força-de-trabalho além do limite das 

atividades da família ou do individuo. 

A principal característica da sociabilização agrícola é o conhecimento dos processos 

de trabalho nos subsistemas agrícola e no extrativismo vegetal (madeira) e animal (caça e 

pesca), bem como o de trabalhos ligados à cultura regional, como a farinhada, a manutenção 

das comunidades, a conservação do folclore e festas comunitárias agrícolas, religiosas ou 

esportivas. 

Segundo Montenegro (2007), cada época recupera e atribui tanto ao popular, quanto 

à cultura um sentido, que, em princípio, resulta das disputas ou das relações no interior dos 

discursos, na medida em que estes discursos se propõem em estabelecer determinados 

imaginários. Isto é, a cultura e as representações simbólicas também têm a importância de 

incentivar a produção agrícola e extrativista, e estimular os laços das relações sociais por eles 

estabelecidas, através do mutirão ou ajuri e da parceria. Pois desde a épocas mais longínquas 

são realizados festejos na época da colheita das plantações, o que vem a ser uma adaptação 

cultural até hoje estabelecida para serem festejadas nas épocas de colheitas de acordo com a 

especificidade produtiva de cada região ou localidade e de cada época de colheita.  

Por isso, na cidade de Uarini por volta do mês de novembro é realizada pela 

Secretaria de Educação a Festa da Farinha. Porém por ser realizada pela secretaria e não pelos 

próprios produtores da farinha e dos outros produtos derivados da mandioca a Festa aos olhos 

de alguns agricultores deveria ser modificada e dinamizada. É o que percebemos no relato 

abaixo:  

[...] olha com certeza é uma festa importante, embora ultimamente ela 

precisa de ser melhorada, por que deixaram assim muito a desejar é pelo 

aspecto cultural que ela representa até que pela festa da farinha a tendência é 

levar o conhecimento da farinha de levar ainda mais esse conhecimento. Mas 

ultimamente não tem havido um esforço muito grande pra fazer uma festa 
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que venha ter todos aqueles instrumentos que venha falar da farinha a todos 

aqueles derivados da mandioca, que falta esse incentivo na festa da 

farinha.Ela faz de ano em ano, às vezes ela é feita junto com a festa da 

FEMAU mandioca.  é produzido de mostrar da mandioca.[...] Geralmente 

eles falam que é falta de apoio assim da parte do governo municipal questão 

financeira por que vocês sabem que a festa tem gastos e ai prêmios essas 

coisas assim pra incentivar a produção e tal. Olha o objetivo da festa da 

farinha seria estimular o agricultor a produzir uma farinha de qualidade. [...]. 

(R. C. E; 32 anos, Agente ambiental e funcionário público, 2008). 
 

A Festa da Farinha logo nos remete ao conceito de cultura popular; que para Arantes 

(1998) se constitui como uma estrutura de resistência e contra a dominação. É como se o 

“agricultor urbano” e tradicional que encontramos na cidade e nas comunidades em Uarini 

afirmassem sua identidade cultural e coletiva através do seu trabalho, do seu modo de 

produção e de vida em comunhão com o meio ambiente em que vivi, logo através da Festa e 

dos aspectos socioculturais que nela contém.  

O autor argumenta que muitas instituições que realizam e financiam as festas ditas 

populares, são vistas por elas como atrasadas e de mau-gosto. E justifica que essa pré-noção é 

tida pela falta de interesse dessas instituições em conhecer a beleza e expressividade que a 

cultura popular carrega em si, pois a festa é expressão de vida, alegria e liberdade desse grupo 

social. E permanecer a um grupo social é compartilhar de um modo específico de se 

comportar perante os homens e a natureza. 

Contudo torna-se de suma importância ter o apoio dessas instituições somente 

financeiro, mas que os organizadores sejam os próprios agricultores e produtores da farinha. 

Pois quando o patrocínio financeiro e político interferem na festa popular ela deixa de ter o 

seu significado principal, de divulgar e renovar os ares de sua cultura e tradição de melhorar a 

produção dos derivados da mandioca e da própria farinha. Para então se tornar 

“representações” do que os “outros” querem que ela seja.  

Convém afirmar também que os elementos culturais como a Festa da Farinha, nada 

significam se compreendidos de forma isolada ou individualmente, pois é o valor simbólico 

que comete a eles ganharem significado perante o seu grupo social. Eles são compostos de 



 

 

 

68  

valores étnicos, de parentesco, de gênero, de ethos, de habitus e até da memória de um grupo 

social que dá valor a esses elementos ditos culturais. A farinha por sua essência ou por si só 

não significa tradição a ser festejada e exposta nos dias de festa, mas é o valor que o grupo 

social dos agricultores urbanos e rurais dá a ela a qual faz a mesma ser simbolicamente o que 

é.  

O município de Uarini também é conhecido pela alta produção de mandioca e seus 

derivados, o que faz parte da cultura da cidade, além das festas religiosas como a Festa do 

Divino Espírito Santo, a qual acontece nos meses de maio a junho e a Festa da Farinha que 

deveria dá tal dinamicidade ao produto e aos derivados da mandioca. A Festa da Farinha seria 

o maior evento cultural do município, tradicionalmente levando as pessoas à Praça Jeocunda 

Sevalho Lopes. No local há apresentações de teatro sobre a lenda da mandioca e a dança da 

farinha, produzidas e organizadas pelas Escolas Estaduais, as quais concorrem entre si. Onde 

as roupas são confeccionadas com sacos de farinha, os acessórios como colares são feitos das 

fibras vegetais as mesmas utilizadas nas cestas, peneiras e tipitis e a criatividade fica por 

conta dos organizadores da festa. Valem ressaltar que esses tipos de cestarias são 

confeccionados somente pelas mulheres das comunidades rurais próximas à cidade, 

principalmente as pertencentes aos rios que cortam a cidade como o Rio Uarini/Copacá. E a 

festa conta também com a presença da FEMAU que é a feira de artesanato do município de 

Uarini. E a grande atração da Festa é representar a Lenda da Mandioca, e também com o 

histórico e a dança da farinha. Quando os moradores do município se encontram com a 

identidade indígena, representada nos costumes, lenda e até no seu imaginário. Ver Box 

abaixo:  
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Fonte: Portal Amazônia, 2008. 

 

De acordo com Sahlins (2004) a autoconsciência cultural dos povos, onde eles se 

afirmam culturalmente como forma de defesa e conservação da vida, da força e da felicidade. 

Contendo assim padrões diferenciados considerando então a cultura e o meio ambiente como 

representantes, como contrastes determinados pela cultura, mas que se afirmam em um 

interesse comum entre os indivíduos do grupo que seria assim afirmar a cultura Amazônica no 

contexto imaginário da floresta e seus mistérios estabelecendo um link entre o homem, a 

natureza e a cultura.  

Outro aspecto sociocultural atrelado à Festa da Farinha é a confecção de artesanato, 

recriando e mantendo as tradições onde as mulheres do município aprendem a fazer desde 

criança, peneiras trançadas de palha, tipitis, entre outros elementos artesanais que compõem a 

produção tradicional da Farinha ova, ou do Uarini. Ver figura abaixo: 

Box 1                                        A LENDA DA MANDIOCA 
 

Em épocas remotas, a filha de um poderoso tuxaua apareceu grávida. Quis ele punir o autor da 

desonra de sua filha e para isto empregou rogos, ameaças e castigos. Tudo foi em vão a filha dizia que 

nunca se ligara a homem algum. O chefe tinha deliberado matá-la quando lhe apareceu em sonho um 

homem branco que disse para não matá-la, pois ela era inocente. Passado o tempo da gestação, deu ela a 

luz a uma menina lindíssima e branca, causando isto tanta surpresa que todas as tribos vizinhas vinham 

vê-la.  Deram-lhe o nome de Maní e ela andou e falou precocemente.  Passando um ano morreu a menina 

sem ter adoecido nem dado mostras de dor.  Enterraram-na própria casa, segundo o costume do povo, 

descobriram a casa e regaram a sepultura.  Algum tempo depois brotou da cova uma planta desconhecida 

por isso não a arrancaram. Cresceu, floresceu e deu frutos.  Os pássaros que comeram os frutos se 

embriagaram e este fenômeno estranho, aumentou-lhes superstição pela planta. A terra ofendeu-se afinal; 

cavaram-na e julgaram reconhecer no fruto que encontraram o corpo de Maní. Comeram-no e assim 

aprenderam a usá-lo.  O fruto recebeu o nome de Mani-oka que significa casa de Maní. Que é a nossa 

Mandioca de hoje. 
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                                 Figura: Confecção manual de uma peneira e para a produção de farinha. 

                                 Fonte: Pesquisa de Campo, 2008.                                   

 

Nesse contexto Couto (1997) mostra-nos que ainda hoje o artesanato tradicional 

sobrevive no campo e nas pequenas cidades, mas com característica nova, posto que a 

produção sempre estivesse ligada à sobrevivência e tem na confecção desses produtos, uma 

nova e eficiente alternativa, para com a sua respectiva venda. Amparam sua sobrevivência no 

campo e nas pequenas cidades apagando aos poucos a imagem forte e dependente da 

monocultura. Tendo na produção da manufatura uma fonte de renda, porém analisa-se que 

um aspecto sociocultural dos agricultores familiares de utilizarem dos produtos artesanais 

tanto como valor de uso (utensílios domésticos e de trabalho) quanto de troca (ou mesmo de 

venda). Confeccioná-los significa também menos gastos, mais dinamicidade em suas 

produções, conhecimento tradicional passado de pai para filho e até resgates culturais de suas 

identidades agrárias, sendo parte das manifestações artística e cultural, herdados dos 

antepassados e preservados. Mas produzem também, por exemplo, utensílios que não podem 

comprar ou trocar por sacas de farinha no mercado da cidade. 

  Nesse caso, a cultura das massas populares apresenta-se no nível simbólico, ela é 

constitutiva de ação social, de conjuntos significativos e que são sempre dinâmicos e 

integracionais. Essas ações sociais condicionam não só a identidade coletiva e representativa, 

mas também ao movimento por causas comuns como veremos a seguir a ação do grupo social 
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de “agricultores urbanos” pela causa da terra, onde produzem a mais de 30 anos e precisam 

dessa terra para produzir e manterem suas famílias. Pois como já citamos o único emprego 

significativo na cidade é dado pelo próprio poder público, que ao ceder-lhes emprego acaba 

também por subordiná-los.   

4 Perspectivas de Futuro dos Demandantes de Terra 

4.1 As promessas do mundo de hoje: Assentando os Assentados. 

Estes produtores rurais “demandantes de terras” convenientemente chamados na 

pesquisa por “agricultores urbanos”, pois realizam suas produções na zona rural e moram na 

sede municipal. Estes trabalhadores ocupam terras pertencentes a outras pessoas, de modo que 

não possuem documentos comprobatórios das terras onde trabalham o que tem impedido que 

estes trabalhadores tenham acesso a financiamentos para melhoramento da produção e, até 

mesmo, força política para enfrentar as investidas da tomada das terras de onde retiram seu 

sustento. A cidade de Uarini não tem como empregá-los – pelos dois grandes proprietários 

que detém parte significativa da área ocupada produtivamente pelos “agricultores urbanos” e 

pelos agricultores tradicionais da Comunidade da Capelinha.3 

Esses agricultores têm procurado desenvolver a alternativa do associativismo, 

arregimentando forças capazes de configurar uma organização social e política endógena, 

capaz de enfrentar as dificuldades de diálogo com o poder público, nos seus mais diferentes 

níveis, dentro e fora do Município. Dentre as alternativas destaca-se a Associação dos 

Produtores Rurais do Município de Uarini – AMPROU. 

                                                 
4 Conforme indica os depoimentos da pesquisa de campo, todos os agricultores tradicionais da Comunidade da 

Capelinha possuem, incontestavelmente, o direito ao Usucapião Especial Rural. O Usucapião Especial Rural – 

também conhecido como Usucapião Constitucional Rural ou Pro Labore – está apoiado na fundamentação legal 

está prevista na Constituição Federal, art. 191, na Lei 6969/81 e no Código Civil em seu artigo 1239. Tal 

fundamentação cimenta-se na prescrição extintiva pelo fato de o proprietário não haver dado cumprimento à 

função social da propriedade e prescrição aquisitiva, em benefício ao possuidor que a atendeu. Seus requisitos 

são a posse qualificada, isto é, com animus domini, o transcurso do prazo de cinco 5 anos sem interrupção, a área 

usucapienda de no máximo cinqüenta 50 hectares e localizada em zona rural, desde que o possuidor tenha 

tornado o imóvel rural produtivo pelo seu trabalho e/ou de sua família, que nela resida com sua família e, ainda, 

que não seja possuidor ou proprietário de outro imóvel rural ou urbano. 
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O município de Uarini, para além dos níveis de poder localmente instituídos, 

apresenta uma diversidade social e ambiental rica, mas que enfrenta problemas latentes e 

manifestos devido à falta de documentação de suas terras e, ao mesmo tempo, dificuldades do 

escoamento da produção – aliás, esta última questão muito comum a todos os municípios do 

Amazonas.  

A partir desta análise que diz respeito ao direito de obter legalmente a terra onde produzem, 

consideramos fundamental caracterizar e compreender a realidade sociocultural das 

comunidades rurais aqui apresentadas – por meio das trajetórias de vida dos sujeitos sociais 

envolvidos no processo de regularização fundiária – destacando seus modos e estilos de vida, 

suas percepções visando o futuro. Principalmente quando Halbwachs (1990) remete-nos à 

compreensão da coletividade em vários aspectos como memória coletiva, individual, 

histórica, e sua relação no contexto de tempo e espaço, em meio às transformações ocorridas 

ao longo do processo histórico dessas comunidades e as relações sociais por elas 

estabelecidas. Onde até as novas e alternativas lideranças locais estão comprometidas e 

entendem o processo de organização como um dos processos chaves para a solução das 

problemáticas nesse município. 

Outra particularidade bastante permanente nessa cidade e os entrevistados da 

pesquisa é que os mesmos tendem a lutar de acordo com o conhecimento da sua própria 

realidade, e assim identificam-se como grupo para depois organizarem-se. É importante 

também considerar o nível de tomada de decisões em relação às expectativas e aos projetos 

futuros, para então solucionar as problemáticas que tanto os afligem. 
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4.1.1 AMPROU: Fazendo História 

As instituições existentes na sociedade e particularmente no município estudado, 

como a família, a Igreja e o Estado são para Castoriadis (1993) instituições imaginário-sociais 

que uma sociedade cria, mas que serve tanto para um processo de alienação, quanto para um 

processo de autonomia, dependendo dos fins e dos meios que são utilizados. Um exemplo 

disso é a função social que a Igreja Católica neste município possui, pois através da paróquia 

do Divino Espírito Santo e do Pároco: Vicente é o que observamos no relato abaixo: 

[...] eu não sei lhe informar direito, mas pela forma que ela [a Igreja 

Católica] vinha fazendo seu trabalho pastoral, pode ter sim influenciado na 

organização e formação desses agricultores daqui. Até pela formação e 

informação que ela da pra pessoas de não se preocupar só com a formação 

do Evangelho, mas sim também com essa questão social e dessa questão que 

se organizava muito essa questão da organização comunitária e das 

comunidades serem mais autônomas, não ficarem submissas aos patrões. E é 

isso mermo [...] (R. C. E; 32 anos, Agente ambiental e funcionário público, 

2008). 
  

Podemos perceber através desse depoimento a função importante da Igreja enquanto 

instituição e consegui organizar agricultores principalmente aqueles sujeitos sociais da nossa 

pesquisa; por meio da Comissão Pastoral da Terra – CPT e da Teologia da Libertação, por 

meio de reuniões, palestras e formações. É relevante apontar também que a identidade 

coletiva desses agricultores perpassa pela questão simbólica da religião. Podemos observar 

isso nas representações sociais, onde até a espiritualidade está relacionada à cultura agrícola e 

a produção da farinha, ver figura abaixo: 
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                                   Figura: Representação social agrária e religiosa em Uarini. 

                                   Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

  

Todas essas reuniões, palestras e formações serviram de pontapé inicial para que 

fosse constituída a Associação dos Produtores Rurais do Município de Uarini – AMPROU. 

Uma organização social composta pelos próprios “agricultores urbanos” tanto em sua 

diretoria quanto em seus associados que também são demandantes de terra no município. Essa 

associação tem como importância chamar os agricultores para um processo reflexivo capaz de 

transformar a sua realidade local.  

Assim a AMPROU tornou-se também uma instituição com a função de levar 

autonomia àqueles agricultores, principalmente de pensar, refletir criticamente sobre a vida e 

as problemáticas que enfrentam para juntos construírem por meio da práxis política e 

organizativas necessárias e alternativas para solucionar os problemas e conflitos sempre 

relacionados com a posse da terra.   A AMPROU, que como diz o nome envolve os 

produtores rurais principalmente os produtores de mandioca, contendo aproximadamente 250 

associados o que dá mais força à organização, já que é presidida por uma mulher Maury, que 

foi candidata a Vereadora nas eleições passadas. Mas como tudo está interligado tanto a 

questão econômica, social, política, ambiental...  

Esta organização tem também como objetivo não só melhorias trabalhistas, mas como 

a dinâmica econômica do município, conseqüentemente a melhoria da qualidade de vida 

Uariniense e com a melhoria da qualidade de seus produtos derivados da mandioca. Tendo 
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como objetivos de perspectivas futuras a regularização das terras onde trabalham em suas 

roças, o selo de qualidade da tão popular e pouco valorizada comercialmente “Farinha do 

Uarini” e por fim ter como escoar sua produção, apagando de vez a figura obscura do 

atravessador e futuramente formar uma cooperativa. Contam para isso com o compromisso e 

responsabilidade das “autoridades competentes”, pois para que isso ocorra precisam do 

georeferênciamento total do município.    

A Associação dos Produtores Rurais do Município de Uarini (AMPROU) é uma 

associação voltada para os interesses dos trabalhadores rurais de Uarini – “agricultores 

urbanos” e os agricultores tradicionais da Comunidade da Capelinha – e tem como objetivo a 

regularização fundiária e/ou a reforma agrária, na Estrada Agrícola Uarini/Copacá, terras nas 

quais aqueles têm historicamente trabalhado. 

A Associação dos Produtores Rurais do Município de Uarini – AMPROU, que se 

organizou tendo, pelo menos três objetivos: 1) demandar mais terras aos “agricultores 

urbanos” de Uarini, em razão dos seus atuais lotes serem muito pequenos; 2) criar as 

possibilidades objetiva de assentá-los com dignidade e condições de trabalho na Estrada 

Agrícola Uarini/Copacá; 3) patentear seu principal produto, a farinha ova de Uarini, marca 

material e simbolicamente reconhecida no estado do Amazonas e fora dele, mas que ainda não 

possui o Selo de Qualidade – o que tem permitido a muito produtores e, principalmente, aos 

agentes da comercialização a pirateá-la. 

A AMPROU estreitou parcerias também com o Instituto Mamirauá, vinculado a 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, em razão de que algumas das 

comunidades encontram-se franja do contato com a Reserva. O Projeto Ajuri, por exemplo, 

fruto dessa parceria, visa recuperar a dimensão simbólica e material da prática do ajuri. O 

resgate dessa prática certamente potencializará os “agricultores urbanos” de Uarini – uma vez 

que o trabalho da retirada da mandioca e a própria fabricação da farinha tem sido 



 

 

 

76  

comprometidos em razão de a maioria das unidades de produção familiares não possuírem 

condições para o pagamento de diárias para outros agricultores.  

Toda relação de hegemonia é, necessariamente, uma relação pedagógica. Esta 

dimensão analítica pode ser compreendida a partir da relação política estabelecida entre os 

demandantes de terra organizados a partir da Associação dos Produtores Rurais do Município 

de Uarini (AMPROU) e suas ações que estabelecem direcionamentos políticos pautados na 

ação coletiva com princípios objetivos.  Em razão da conformação do poder local, em Uarini, 

cabe a seguinte indagação: em que medida a AMPROU tem conseguido, como aparelho 

privado de hegemonia, articular um projeto hegemônico a fim de obter, a partir de suas ações, 

respostas às suas práticas políticas? 

 Assim, o exercício da hegemonia – conceito ao mesmo tempo filosófico e político – 

encontra, ou pelo menos deveria encontrar, na Associação dos Produtores Rurais do 

Município de Uarini – AMPROU um dos lugares privilegiados para sua efetiva realização. A 

AMPROU deve ser compreendida como um dos organismos privilegiados da sociedade civil, 

da cidade de Uarini, para desenvolver a mediação e/ou associação de intelectuais tradicionais 

e orgânicos, que portam saberes diferentes, que, criticados e decodificados pela filosofia da 

práxis, deve propiciar a elaboração de outra síntese intelectual-moral. O saber, nesta 

percepção, através da filosofia da práxis, pode se converter em força material, uma vez que se 

apodera dos homens. 

A AMPROU tem formulado e deve continuar a formular alianças políticas – coerentes 

com seus interesses econômicos, sociais e políticos – como o poder local visando consolidar o 

processo de regularização fundiária no Município. Em razão disso, parcerias têm sido realizadas 

com o intuito de efetivar os interesses da AMPROU e, ao mesmo tempo, de fortalecer a 

Associação tem como objetivo, em um futuro próximo, a criação de uma cooperativa 

agroextrativista. Assim, a aliança com os cidadãos de Uarini e outras Associações tem 
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fortalecido o reconhecimento da importância da produção da Farinha do Uarini, que possui 

singularidades socialmente comprovada pelos consumidores de todo o Estado do Amazonas e 

fora dele; o que tem estimulado a AMPROU na busca de um Selo de Qualidade para ela com o 

intuito de protegê-la contra a pirataria que tem sofrido. 

As parcerias são para as organizações locais de suma importância, pois é através 

delas que convêm o suporte e o apoio econômico, político e social para a constituição de seus 

projetos, bem como expectativas em relação ao futuro. Os parceiros mais significativos que a 

AMPROU encontrou foi à participação do Instituto de Terras do Amazonas – ITEAM, onde 

dele solicitou o georeferenciamento da área, para então constituir o selo da farinha para todo 

o município, não somente para os demandantes de terra envolvidos. E o ITEAM tem agido 

por meio de visitas técnicas ao município e também pelo Fórum da Terra, que são reuniões 

onde os agricultores apontam suas problemática em relação à terra no município e ainda 

apontam alternativas junto ao órgão para a solução desses entraves.     

E segundo a Constituição do Estado do Amazonas, Lei Estadual nº. 2.754 de 

29/10/2002.  

Da Política Fundiária, Agrícola e Pesqueira 

I – É dever do Estado e de órgão responsáveis: criar as condições necessárias à 

fixação do homem na zona rural e promover a melhoria em sua condição socioeconômica.  

 O que os ampara e faz valer a solicitação ao ITEAM, da desapropriação das terras 

de grande extensão para fins de Reforma Agrária. Posto que haja também outros povos 

tradicionais brigando pela regularização das terras, como os povos indígenas que alegam ter 

medo de que venham a invadir suas terras, que demoraram tanto tempo para demarcar. Além 

da regularização fundiária no município também está na pauta do Instituto de Terras do 

Amazonas a criação do Fórum da Terra. O Fórum da Terra é um novo instrumento de 

participação e controle social nas ações de política fundiária e reforma agrária, criado pela 
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atual direção do ITEAM, presidida por Sebastião de Souza Nunes, pela portaria nº 104/2007-

GP/ITEAM. O surgimento do Fórum partiu da necessidade de se criar um espaço democrático 

de discussão, participação e controle social  pertinente às questões relativas ao ordenamento 

fundiário, no âmbito dos Municípios do Amazonas onde existam áreas de domínio do Estado, 

mormente naqueles caracterizados por conflitos pela posse de terra, ocupação irregular, 

grilagem e danos ao meio ambiente. 

           O ITEAM levou em consideração também a necessidade de se ampliar às parcerias 

entre o ITEAM e as entidades públicas e civis cujas finalidades e atribuições estejam 

relacionadas com as Políticas Fundiárias e de Reforma Agrária nos Municípios do Estado do 

Amazonas. Outro ponto importante analisado foi à participação da sociedade no 

acompanhamento, na definição, averiguação e avaliação das ações do ITEAM relativas à 

execução das Políticas Fundiária e de Reforma Agrária. 

      Diante destas  necessidades o ITEAM criou o Fórum da Terra em 6 de junho de 2007 

no âmbito dos Municípios onde o Estado detém terras sob seu domínio, para servir como 

espaço de participação e controle social na construção, execução e avaliação das políticas 

estaduais relativas às questões fundiárias e de reforma agrária. Órgão de caráter consultivo, o 

Fórum facilita a interface entre o ITEAM e entidades públicas e civis interessadas na 

implementação das ações de regularização fundiária e de reforma agrária no âmbito municipal 

e/ou estadual, a fim de discutir propostas e projetos, apresentar sugestões, identificar áreas e 

beneficiários prioritários, dirimir conflitos, coibir irregularidades, democratizar, otimizar e 

maximizar os procedimentos ligados ao ordenamento fundiário no Município. 

 Além do ITEAM terão assento permanente no FÓRUM os representantes de 

entidades públicas e da sociedade civil organizada que tenham interesse no ordenamento 

fundiário. A representação no FÓRUM, por entidade, será de 02 (dois) membros titulares e 02 
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(dois) membros suplentes. A coordenação do FÓRUM, que será paritária, obedecerá a 

seguinte composição: 

I – Coordenador Geral 

II – Coordenador Adjunto 

III – Primeiro Secretário 

IV – Segundo Secretário 

       Nos Municípios onde houver representação do ITEAM, o Coordenador Geral será o 

representante do ITEAM, sendo os demais componentes da Coordenação eleitos 

democraticamente pelas entidades participantes. Onde não houver representação do ITEAM, 

todos os membros da Coordenação serão eleitos democraticamente pelas entidades 

participantes. As reuniões do FÓRUM serão realizadas uma vez por mês, ou de acordo com a 

necessidade ou demanda de cada localidade. A Ata de Constituição do FÓRUM DA TERRA 

será registrada no Instituto de Terras do Amazonas – ITEAM. Qualquer membro da sociedade 

poderá participar do FÓRUM com direito a voz. A organização interna do Fórum será 

discutida democraticamente entre as entidades participantes, ficando o ITEAM incumbido de 

dirimir as dúvidas surgidas.  

No entanto, não foi criado este fórum devido a não realização das vistorias das terras 

a serem pleiteadas. Isto não foi possível, pois a equipe do ITEAM não estava completa, a 

contar também com a imprecisão de quais terras deveriam ser georeferenciadas e analisadas 

como relatou membros da AMPROU: 

 

Ia se criar o Fórum da Terra e não foi criado! Porque quando o ITEAM veio 

pra criar o Fórum da Terra, o maior problema assim era os técnicos na 

cidade capacitados. O ITEAM conta hoje aqui com a presença de dois 

técnicos. Uma vez pegando esses dois técnicos pra um trabalho que ia 

demorar no mínimo uns dois três meses [...]. Ou mais o IDAM ia ficar sem 

condições de atender, que na época o IDAM tava fazendo o financiamento 

da AFEAM, com um projeto da AFEAM de Financiamento e enfim, não 

tinha técnico e a composição da organização teria obrigatoriamente ter esses 

dois técnicos que eram os únicos dois que tinham. Esses dois e tinham que 

conhecer a realidade do município e eram os dois que tavam realmente 
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ocupados não tinha como destacar. É três ou quatro meses pra fazer esse 

trabalho é tínhamos um terceiros técnico na cidade que é um técnico 

indígena e até tava trabalhando no IDAM na época, mas ele não tem o 

CREA. [...] então esse questão também de se ter descoberto uma questão 

através do ITEAM uma 50,0% dessa área ou mais que eu acredito que seja 

mais, [...] 50,0% dessa área não ser do proprietário que dizia ser dono. Então 

facilitou pra que seja resolvida essa parte pelo ITEAM e não fosse criado o 

Fórum da Terra. Agora eu acredito de uma forma ou de outra ainda tariam 

até hoje pensando em se criar toda área que o rapaz dizia ser [...], que ficou 

essa parte que eu acredito que pode ser [...], falta pouco [...] (M. J. V; 

associada da AMPROU, 2008). 

 

Novas vistorias foram realizadas entre maio e junho de 2008, para a definição das 

áreas a serem concedidos os títulos provisórios, como as comunidades da Estrada Agrícola 

Uarini/Copacá, Rio Solimões e Rio Uarini. Os encaminhamentos dessas ações culminaram na 

concessão de quarenta e nove títulos provisórios aos produtores rurais de Uarini (ITEAM, 

2009). 

A Associação também tem como instituição parceira bastante relevante no município 

o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas 

– IDAM, que atua no município com o objetivo de conscientizar os pequenos produtores, em 

geral, da prática de uma agricultura sustentável, como prediz sua nomenclatura, assim como o 

oferecimento de cursos para práticas associativistas e/ou cooperativistas.  

O que vem a ser de grande importância, pois como há poucos técnicos no IDAM, 

carência recorrente em quase todo o Estado do Amazonas e a demanda é muito grande, porem 

os cursos de melhoramento das produções como a banana, o coco-da-baía. São alternativas 

grandiosas para o período do plantio da mandioca, onde a maioria da população da cidade 

passa por grandes dificuldades, pois estão atrelados à monocultura, daí a importância; não só 

técnica mais de acompanhamento principalmente aos pequenos produtores, que na maioria 

das vezes só sabem assinar o nome ou nem isso e não é esclarecido quanto a financiamentos 

ou aos seus próprios direitos a terra em que produzem, alguns desde que nasceram, viu seus 

filhos crescerem na terra e lá quer morrer. 
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 A agro-ecologia constitui-se em um conjunto de princípios e metodologias que 

envolvem as áreas ambiental, cultural, social, econômica e política, direcionadas, 

fundamentalmente, à melhoria da qualidade de vida do produtor rural e a preservação do meio 

ambiente. Entre as atividades estão incluídas cursos de agro-ecologia aplicada para 

agricultores familiares extrativistas, implantação e manejo de Sistemas Agroflorestais e cursos 

de agro-ecologia voltada para técnicos agrícolas. As ações serão promovidas por meio de um 

convênio entre o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do 

Amazonas (IDAM), Ministério do Meio Ambiente e Agência de Cooperação Técnica do 

Governo Alemão (GTZ). 

E essa questão do cultivo de outras produções agrícolas visando o mercado local se 

torna mais evidente quando tomamos como referência os depoimentos citados em entrevistas 

de dois dos dirigentes do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do 

Amazonas – IDAM/UARINI. Onde relatam sobre a importância do desenvolvimento de 

atividades produtivas que diversifiquem o modo de trabalho e garantam como alternativa 

econômica outra possibilidades de renda através do papel conscientizador e da ação do órgão:  

 

[...] A nossa função é o trabalho de conscientização, por que esses 

agricultores [...] trazem em mente a questão cultural [em] que foram 

educados, seus pais foram educados plantando mandioca, eles foram 

educados plantando mandioca e eles estão educando seus filhos na cultura 

da mandioca. A parte social do IDAM é na conscientização mostrando a 

diversificação de atividades, por que você planta mandioca, hoje, você só 

vai colher com um ano, e nesse período aí nós queremos diversificação de 

cultura pra suprir essa necessidade, com culturas de banana que nós tamos 

implantando, uma unidade demonstrativa de banana, mamão, abacaxi, pra 

atender a necessidade do município [...] (A. A. C. S; 48 anos, Gerente do 

IDAM, 2008).  

 

[...] O povo aqui no Uarini visa muito só o mercado local, e eles plantam 

muito mais pra consumo mesmo, por exemplo, o município de Alvarães é 

um mercado consumidor grande. Lá em Tefé também eles hoje podem 

fornecer seus produtos como mandioca, hortaliça, mamão, banana pra 

Reserva Mamirauá, por exemplo, eles têm como chegar à Reserva através 

da cooperativa. Sem essa visão de mercado fica difícil de articular e sair da 

monocultura. É triste quando rio seca vê o povo do Uarini passando 
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dificuldade. Se vendesse mais e pra fora do município não seria assim [...] 

(J. M. S; 25 anos, técnico de agropecuária do IDAM, 2008).  

 

Através desses depoimentos percebe-se o interesse dessa instituição local para com a 

melhoria e o escoamento da produção e para com a demanda e venda de produção local e 

cidades próximas, lembrando que no período da seca, não só o escoamento da produção fica 

prejudicado. Mas assim todo o processo produtivo da economia local tendo que comprar fora 

do município alimentos para a subsistência, portanto é muito importante a parceria desses 

órgãos criados pelo Estado, como forma de amenizar essas e tantas outras problemáticas 

ocorridas longe da capital do Amazonas.    

 

4.2 Olhares dos olhares dos Demandantes de Terra Construindo o 

Futuro e Desenhando Utopias  

É por meio exclusivo da organização social e popular que poderemos sugerir 

políticas públicas que garantam condições de produção e produtividade ao agricultor e 

demandante de terra em Uarini. Retirando assim o caráter marginal o qual lhe foi imposto na 

sociedade moderna capitalista, ou seja, é preciso alteridade para entender o imaginário 

sociocultural instituído no espaço/tempo rural, sem ver o agricultor rural ou urbano como 

isolado ou indefeso.  

  Deste modo, a proposta de criação de um assentamento rural significará certamente, 

aos “agricultores urbanos” de Uarini, a possibilidade de democratizar parte das terras do 

Estado do Amazonas, no município e Uarini. Criando as condições de igualdade social, com 

liberdade e responsabilidade social, para que os “agricultores urbanos” possam continuar (re) 

produzindo material, social e culturalmente suas vidas e colaborando com o desenvolvimento 

do seu Município. 
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Almeida (2004) utiliza elementos socioculturais para pensar em regularização e 

formalização legal de terras, onde vivem povos tradicionais, agricultores, caboclos, 

ribeirinhos. É preciso levar em consideração: o fator étnico, os laços de parentesco, as redes 

de vizinhança e as identidades coletivas, todos esses aspectos servem de mecanismos, onde 

impedem as terras de serem transacionadas como meras mercadorias. Pois os demandantes de 

terra em Uarini estão divididos entre “agricultores urbanos” e agricultores tradicionais, onde 

escoam suas produções através da Estrada Agrícola Uarini/Copacá, onde sofrem muito com 

os 7 km não asfaltados da estrada, pois quando chove carregam o peso da produção em “suas 

costas” por não terem transporte adequado, ver quadro abaixo: 

 

QUADRO 1 – OCUPAÇÃO HUMANA 

DA ESTRADA AGRÍCOLA UARINI/COPACÁ 

ESTRADA AGRÍCOLA UARINI/COPACÁ 

“AGRICULTORES URBANOS” 

(Demandantes de terra) 

AGRICULTORES TRADICIONAIS 

(Moradores da Comunidade da 

Capelinha) 

Primeiros sete quilômetros  

Asfaltados 

Últimos sete quilômetros não 

asfaltados 

Atividades desenvolvidas a partir da 

produção e comercialização da 

farinha 

Atividades desenvolvidas a partir da 

produção da farinha e extração da 

castanha  

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Em Uarini, por exemplo, as áreas de terras reivindicadas pelos demandantes de terra, 

não estão sendo utilizadas, verdadeiramente, por seus donos, sendo consideradas como 

improdutivas tanto pelo poder público local como o estadual. Apesar disso, há muita 

resistência dos dois grandes proprietários com relação ao processo de divisão das terras e/ou 

implantação de um assentamento no entorno da Estrada Agrícola Uarini/Copacá. Contudo, as 

áreas de terra, tanto as próximas como as mais distantes da Estrada, em razão da natureza 

sociopolítica dos demandantes de terra, em Uarini, são passíveis de desapropriação para fins 

de reforma agrária, desde que haja vontade política e coerência jurídica para averiguar quais 
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as dimensões que se encontram neste processo. Sabendo do problema de legitimidade da 

posse da terra por um lado, e das atividades executadas nas áreas pelos demandantes de terra. 

Como sustenta Martins (1989), grande parte dos relatórios sobre os estudos dos 

trabalhadores rurais demandantes de terras compõem um quadro social e político de grande 

miséria, expropriação e impunidade jurídica. Mesmo subjugados a poderosos mecanismos 

macro/políticos e micro/políticos do poder repressivo e ideológico, que buscam domesticá-los 

objetiva e subjetivamente, os trabalhadores rurais operam com sinais de esperança de 

melhorias de vida para as suas famílias e constroem práticas sociais autodefensivas, métodos 

produtivos de subsistência e desenvolvem “do nada” gigantescas capacidades de resistirem à 

expropriação lutando. Os produtores rurais, de diversas maneiras, têm mostrado força social e 

política organizada evidenciando que o avanço do capitalismo no campo não é 

necessariamente um caminho inexorável – apesar, obviamente, de sua inegável força 

definidora das novas relações sociais de produção na vida rural brasileira. 

Para Martins (1989), o tempo da politização está se tornando cada vez mais concreto, 

visto que grande parte desses trabalhadores está caminhando na direção da superação do 

silêncio e opressão a que estão historicamente submetidos buscando seus direitos e rompendo 

com as estruturas econômicas, socais e políticas existentes. Não há dúvida de que este 

processo é lento e gradual e se constitui em um processo de conhecimento e reconhecimento 

histórico. O processo de emancipação dos trabalhadores rurais não termina como acesso a um 

lote de terra. Nesse momento começa – e o demandante de terra tem consciência disso – um 

caminho de ruptura com as relações de dependência e exploração. O trabalhador rural percebe 

intuitivamente que o acesso a um pedaço de terra é condição necessária, porém não suficiente, 

para sua efetiva emancipação... Ele compreende que a sua verdadeira emancipação é 

simultaneamente econômica, social e política ou não será. 
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Em Uarini, por exemplo, podemos perceber um avanço no processo de emancipação 

dos trabalhadores rurais, isto é, a luta pela pelo direito da propriedade da terra significa, 

noutras palavras, a superação das relações de dominação/subordinação com relação aos dois 

grandes proprietários de terras da Estrada Agrícola Uarini/Copacá. Embora reconheçam a 

existência de problemas relacionados à regularização das terras, os trabalhadores rurais 

entendem que a regularização, em moldes que considera a maioria dos “sem terra”, 

propiciaria um conjunto de novas soluções para suas vidas.  

Com relação à regularização fundiária proposta pelo ITEAM, 33,3% dos entrevistados 

não a consideraram problemática. No entanto, o mesmo percentual (33,3%) indica que a 

regularização fundiária poderá se revelar como fator problemático quando se leva em 

consideração os dois grandes proprietários de terra, as famílias demandantes envolvidas, as 

terras indígenas etc. Segundo os depoimentos dos entrevistados, os problemas poderão 

efetivamente surgir quando o processo de regularização fundiária e instalação do 

assentamento ocorrer de fato. Segundo os depoimentos, os conflitos que poderão ocorrer 

implicariam entre as famílias efetivamente assentadas e as famílias que, por uma razão ou 

outra, não forem contempladas no assentamento. Com relação aos indígenas, as preocupações 

são outras. Segundo seus depoimentos, as terras indígenas já demarcadas, que fazem 

“fronteira” com a área de terra onde se pretende fazer o assentamento poderá gerar conflitos 

sociopolíticos entre eles e os demandantes de terra – os “agricultores urbanos” e os 

agricultores tradicionais – se a demarcação não for respeitada... Respeitando as terras já 

demarcadas – isto é, a fronteira entre uma área e a outra – o convívio entre os indígenas e os 

“agricultores urbanos” e os agricultores tradicionais ocorrerá baseado nos princípios do 

reconhecimento social dos direitos de ambos os grupamentos sociais. 

Tomamos como referência, a discussão apresentada por Boaventura de Sousa Santos 

(2007) acerca da reinvenção da emancipação social, na qual sugere que só a superação da 
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condição de povo “colonizado”, de povo “oprimido”, permitirá as possibilidades de novas 

experiências, novos projetos e novas perspectivas de vida. Afirma o autor que é preciso 

reinventar a emancipação social, transformando e revolucionando as relações sociais 

desiguais, não apenas no âmbito da política, mas, sobretudo, no da cultura. Para isso é preciso 

transformar e superar as condições dadas, entendendo que os homens fazem sua história, mas 

num meio dado que os condiciona. Todos os seres humanos possuem projetos de vida, que 

podem ser definidos pela recusa e negação de uma determinada realidade, mas as suas 

condições materiais de existência circunscrevem seus campos de possibilidades, somente à 

superação e busca de ampliação deste campo poderá influenciar o curso dos acontecimentos. 

Constatamos em Uarini que a viabilidade da regularização fundiária ou da reforma 

agrária, no município, está condicionada à criação, desenvolvimento e consolidação de uma 

cooperativa, de perfil agroextrativista, a partir da Associação dos Produtores Rurais do 

Município de Uarini – AMPROU (ver figura abaixo). Em razão das diferentes entrevistas 

realizadas com seus membros, podemos assegurar que ela é potencialmente uma Cooperativa. 

A grande questão que se coloca para todos os membros da AMPROU – e, portanto, para o 

sucesso da regularização da situação fundiária local – é se eles conseguirão transformar os 

germes das idéias de uma cooperativa, presentes nas representações sociais dos membros da 

AMPROU, em uma efetiva cooperativa – o que passaria a lhes conferir um alto grau de 

participação na vida socioeconômica e política Uariniense. Nesse contexto, percebemos 

através das entrevistas com membros da Igreja Católica, que eles têm exercido um papel 

fundamental no estímulo dos Uariniense na participação das mais diferentes organizações 

formais. 
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       Figura – Reunião da equipe de pesquisa com membros da AMPROU. 

       Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

 

 Um destes exemplos de organização encontrados no município é o Ajuri que, 

semelhante à prática de ajuda mútua realizada secularmente pelos grupos sociais ameríndios, 

funciona em Uarini como espécie de cooperação do trabalho, consistindo na ajuda mútua 

entre os indivíduos. Onde em determinados dias desenvolvem atividades numa determinada 

área de um grupo de produtores e, no outro dia, desenvolvem atividades em áreas produtivas 

de outros agricultores – cumprindo, assim, com os princípios da reciprocidade. 

De acordo com Almeida (2004) estamos vivendo nesta década “momentos de 

transição”, onde os grupos e povos tradicionais sociais percebem a possibilidade de vivificar e 

reconhecer suas identidades coletivas e mobilizar para que seus saberes práticos, empíricos 

tornem-se instrumentos jurídico-formal de reivindicação de seus direitos como também 

cumprimento de seus deveres. 

Considera-se fundamental o resgate de trajetórias e projetos de vida – por meio da 

percepção dos sujeitos sociais envolvidos no processo de regularização fundiária – visando 

subsidiar as políticas públicas voltadas para a questão agrária. A recuperação da memória 

social (local) constitui um importante instrumento analítico para reconstrução histórica dos 

lugares e a construção de novas perspectivas de vida, pois segundo Gilberto Velho (1999), no 

livro Projeto e Metamorfose: antropologia das sociedades complexas relaciona a noção de 
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projeto as circunstâncias expressas nos campos de possibilidades dos sujeitos sociais, 

vinculados a dimensão sociocultural de conflitos, dilemas e perspectivas.  A expectativa de 

futuro está sempre presente na luta diária de cada um dos “agricultores urbanos” de Uarini, 

como percebemos no seguinte depoimento: 

 

[...] Eu olho muito as coisas [que estão acontecendo]... Na questão do 

respeito, então, o meio mais viável pra resolver essa questão [da terra] é o 

governo desapropriar essas terras e ceder uma área de terra pra comunidade 

trabalhar [...]. Eu acho que a desapropriação das terras seria a melhor 

maneira, a maneira mais legal [...]. Para os proprietários são terras 

improdutivas.4 Só que quem produz são as pessoas que moram aqui. Os 

proprietários não produzem nada [na suas terras]. Eles não cortam um pé de 

mato são as pessoas daqui que coletam a castanha, então nada mais justo de 

que essas terras fossem desapropriadas e fossem distribuídas aos 

comunitários pra que agente pudesse trabalhar com mais tranqüilidade [...] 

(R. C. E; 32 anos, Agente ambiental e funcionário público, 2008). 

 

O aspecto mais interessante de ser citado é o da utopia, pois com tantas dificuldades 

e conflitos os demandantes de terra ainda sonham, idealizam e expõe sua condição mal vivida 

e até sabem da importância que é sonhar e entender sua conjuntura nos mais diversos aspectos 

sociais, políticos e/ou econômicos, para que então haja mudança.  

Por que é a inconformidade que possibilita a mobilização para alterar a condição 

histórica de subordinação e dependência assistencialista no campo. Por isso é que através da 

organização social deles próprios, instituições responsáveis e pesquisadores compromissados 

                                                 
4 Existem terras improdutivas no País? Para responder essa questão torna-se necessário mudar o conceito de terra 

improdutiva. No Brasil, hoje, existem poucas terras improdutivas, porque percebemos que todas as terras 

brasileiras produzem muito e bem, tudo o que é plantado, nasce. Então, assentar trabalhadores rurais em terras 

improdutivas seria um contra/senso porque a terra não vai produzir nada. O que temos que discutir é o conceito 

de produtividade da terra, ou seja, não é a questão da pessoa estar ou não plantando, mas o conceito físico de 

produtividade, se a terra tem capacidade de gerar alguma produção. Nesse sentido, há muita terra que pode ser 

usada para a reforma agrária, e essas terras são produtivas, não temos dúvida. Então, a discussão da reforma 

agrária não deve passar apenas pelo conceito de produtividade ou de não-produtividade da terra, deve passar pelo 

conceito de qual modelo de desenvolvimento se quer para o Brasil. Nesse contexto, a agricultura familiar 

precisar aumentar seu espaço, porque nos últimos anos a produção familiar tem perdido muita terra. Além disso, 

a distribuição de terras não resolve. Para se fazer uma reforma agrária é preciso pensar nas diferenças do meio 

rural brasileiro considerando as eco/regiões com suas singulares biodiversidade e sociodiversidade. Além disso, 

uma verdadeira reforma agrária não pode deixar de levar em consideração os seguintes aspectos 

socioeconômicos e político/culturais: a rede mundial de computadores, a energia elétrica e/ou outras fontes 

alternativas de energia, as escolas nos seus diferentes níveis, a saúde, a moradia, as estradas etc. Nesse sentido, a 

reforma agrária deve considerar o campo como um lugar onde as pessoas sintam prazer em viver, não um campo 

que lembre isolamento, falta de infra-estrutura e miséria. Essa é a questão! 
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constituem as pontes para que se realize a travessia rumo à alteridade e o que a dignidade 

humana pode vir a mudar. 

No decorrer da pesquisa detectamos que os agricultores urbanos e rurais em Uarini 

têm uma relação de carinho e respeito com a terra onde vivem e produzem seu alimento; 

mantendo assim a preocupação constante com as irregularidades da terra e tanto os causa 

insegurança e até medo, de lhes tomarem o que é deles por direito. 

Para LE GOFF (1996) a história é um meio primordial, donde se caracterizam pela 

inter-relação de fatos, processos e dinâmicas dos sujeitos históricos, individuais e coletivos. 

Por isso é preciso entender a história a partir da construção e reconstrução de fontes e 

documentos, por meio das narrativas e depoimentos acerca das trajetórias de vida do homem 

rural amazônico e seu modo de vida. E é através da memória que constitui a integração de 

inúmeras dimensões da vida – temporais individuais e coletivas – e dialogam entre si, 

revelando lembranças, emoções e tradições. Por meio da memória são transmitidas as 

experiências de vida e consolidadas as expectativas de novas gerações.  

É preciso utilizar-se da história, da memória e do valor teórico que elas possuem para 

aprender com elas, por isso a herança do imaginário cultural pode nos dizer muito, por 

exemplo, em Holanda (1988) com suas “Raízes do Brasil” compreende a estrutura de família 

patriarcal entendia-se para além da família; isto é chegando ao espaço público, onde na 

política o governante sempre se mostra dominante e o povo sempre dependente e 

subordinado. Isso explica a relação social de dependência entre os agricultores tradicionais da 

Comunidade da Capelinha e os “donos” ou proprietários particulares das terras cobertas de 

castanhais, onde esses agricultores moram há mais de 30 anos, por isso a terra pertence a eles, 

porém o medo e a insegurança assolam a vida e até chega a abalar a organização social da 

comunidade. Ainda abatida pelo jeito paternalista de se governar e dilatação do imaginário da 

família.  
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Contudo, o apoio da AMPROU tem contribuído consideravelmente para a ação 

organizacional da Comunidade da Capelinha, mesmo que aos poucos, pois sempre em 

comunidades rurais e tradicionais existe resistência a mudanças e um valor imenso as 

permanências mesmo que a estrutura, não tenha um alicerce. Mas é preciso considerar a 

relevância e a função social que tem o agricultor e dignificá-lo enquanto homem que trabalha 

e não só sustenta sua família, mas faz de sua produção a riqueza também do município, do 

Estado e até do País. Todavia se vê sempre entregue as mazelas sociais, enquanto os direitos 

primordiais à subsistência só se valem para as cidades ou capitais, constituindo assim a 

migração e o “inchaço” nas cidades e em contrapartida o esvaziamento do campo. 

A atuação efetiva da organização social da AMPROU indica uma autogestão e um 

auto-policiamento e fiscalização dos recursos para a melhora da qualidade de vida dessa 

população e a regularização das terras no processo de se conceder o assentamento agrícola 

com gestão participativa, levando em conta a sua história de vida e a memória coletiva que 

esses agricultores têm tomando o seu território como ponto fundamental para assim manterem 

vivas suas tradições, seus costumes, seus hábitos e sua cultura, como forma de defesa contra a 

aculturação e contra os conflitos. A auto-gestão para a realização do Assentamento 

Agroextrativista, bem como a identidade sociocultural dos “agricultores urbanos” e rurais são 

alternativas viáveis e inovadoras que garantem a conservação dos recursos naturais e as bases 

ecológicas que precisa para se viver somando com qualidade de vida para que façam valer as 

expectativas de futuro dos demandantes de terra em Uarini. 

Percebemos que a parceria e espírito solidário de cada associado na AMPROU 

contribuem para a efetiva realização dos projetos a serem alcançados, bem como contribuem 

para a permanência dos agricultores tradicionais nas comunidades rurais, com a solução do 

escoamento da produção. Fator de alto índice no que diz respeito aos motivos de êxodo rural e 

conseqüentemente o esvaziamento das comunidades rurais, a marginalidade e desestruturação 
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sociocultural dos migrantes nas cidades. A alternativa do assentamento, além de conservar a 

diversidade e o meio ambiente do desmatamento e da extração ilegal por pessoas que não 

habitam as devidas comunidades, garantirá a posse das terras para pessoas que trabalham na 

terra há gerações e que a tem por direito. 

É preciso lembrar que a cultura e a identidade de um povo estão estritamente ligadas 

com as dimensões políticas que perpassam as fronteiras do campo e da cidade, por isso a 

identidade local mostra-se tão interligada com a organização para a melhoria de vida e 

expectativa de futuro. O que dá evidências da cultura não está isolada e nem estática e sim 

atribuída a outros diversos fatores e valores de moto holístico, como política, econômica, 

geográfica, religião, do lugar e do ambiente e que está sempre em mudança de acordo com o 

seu contexto histórico. E através da afirmação identitária e cultural é que esses povos fogem 

do assistencialismo e da subordinação e assim se organizam. Pois para Salhins (2004) para 

existir uma sociedade tem que existir o outro, daí a importância da alteridade nas 

metodologias para então entender, o que esses povos fazem do que fizeram deles, 

parafraseando Sartre. Este autor nos mostra o quanto os povos que se reconhecem com uma 

identidade têm a nos ensinar, pois mesmo caminhando a passos lentos lutam incessantemente 

por vida digna no campo e pela permanência em suas terras. 

Ao longo de um ano de pesquisa e através de uma metodologia que se respeita e 

considera-se o “outro” por meio da alteridade; podemos elaborar cinco dos eixos estruturantes 

que representem as propostas e as expectativas de futuro dos demandantes de terra da cidade 

de Uarini, “agricultores urbanos” e “agricultores tradicionais”, para que desse modo ocorra o 

assentamento rural no município: 

1. É de suma importância para a proposta de assentamento agro-extrativista no município 

de Uarini: o georeferênciamento de toda a área do Rio Uarini/Copacá; 
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2. A partir do georeferênciamento dar-se-á a importância do Selo Produtivo da Farinha 

do Uarini, para todos os agricultores urbanos e tradicionais do município de Uarini; 

3. Considerar e sugerir que a Festa da Farinha do Uarini articulada e organizada não só 

pela Prefeitura, Secretarias ou pela FEMAU, mas também pelos próprios produtores 

da farinha do Uarini e pelos membros da AMPROU. Dando assim dinamicidade e 

qualidade na produção, melhoria na organização social local, firmando assim laços, 

elos, parcerias e melhor relação entre o poder local e a sociedade organizada;  

4. A participação efetiva da AMPROU: diretores e seus membros, (sendo que parte 

significativa dos membros da AMPROU são também demandantes de terra) na 

implementação de projetos da diversificação de cultivos agrícolas cedidos pelo IDAM 

como unidades demonstrativas de mamão, banana, abacaxi, para então além de 

integrá-los, melhorar a renda do município e até do assentamento agroextrativista; 

posto que o cultivo da farinha seja de um ano, e a maioria das culturas é produzida 

para subsistência e não para demanda de mercado, estabelecendo através desses cursos 

visões de mercado podendo vender para a Reserva Mamirauá, ou para município 

próximos como Alvarães e Tefé, com o apoio do IDAM e das organizações locais;  

5. Estabelecer parcerias entre as associações, cooperativas e poder público para a 

inserção dos jovens e adolescentes nos projetos voltados a ocupação e renda. Para que 

os mesmo possam estabelecer a partir de suas funções, expectativas de futuro quanto 

ao assentamento, permanecendo e estabelecendo não só renda para o município, mas 

também qualidade de vida e saindo do assistencialismo de programas e bolsas que 

ainda mantêm altos índices no município de Uarini. 
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CONCLUSÃO 

A análise sociocultural e das trajetórias de vida, dos “agricultores urbanos” e rurais 

no município de Uarini corresponde à dinâmica histórica de todo o Estado do Amazonas, 

tanto no que diz respeito à questão agrária, quanto na questão social, cultural e ambiental. 

Tendo como pano de fundo as relações, representações e os grupos sociais que 

compõem uma identidade que os diferencia de outros grupos, mesmo influenciados por eles 

como, por exemplo, as etnias indígenas que habitam próximo ao município e assim ocorre 

uma mesclagem de culturas confundindo-se com a cultura do município. Wagley (1988) 

aborda essa questão quando cita que a cultura brasileira contemporânea é formada pela fusão 

das três tradições culturais, que são as tradições, a linguagem e as instituições religiosas 

trazidas da Europa para o novo mundo pelos portugueses.  

Estes são padrões culturais predominantes no país, à cultura brasileira sofreu 

também grande influência do negro africano e dos indígenas que já habitavam a região, assim 

esses numerosos costumes e tradições de persistem em todo país. “Tanto o europeu recém 

chegado, com seu escravo africano, aprenderam com os indígenas a viver no mundo. E no 

vale Amazônico, com seu ambiente típico de chuvas e florestas e seu magnífico sistema 

entrelaçado de vias fluviais, mais do que qualquer em outra região, persistiu a herança 

indígena do Brasil, onde as influências indígenas são facilmente visíveis na maneira de viver 

das pessoas em sua alimentação, em suas crenças e até no tipo físico”.  

É preciso considerar que o agricultor seja ele morador da cidade ou da comunidade 

de Uarini não esquece sua relação com a coletividade utilizando sempre de práticas como o 



 

 

 

94  

mutirão e a parceria e também não se esquece da sua relação com sua terra-mãe e por isso 

nunca se distancia de sua natureza humana.  

Porém, em meio a muitas dificuldades, economias ou de infra-estrutura na cidade e 

nas comunidades esses agricultores rurais que moram na cidade resistem, lutando pela 

preservação de suas tradições culturais, ainda passadas de pais para filhos.  

E tendo ainda presentes o respeito, a moralidade e a religião aspectos que vêm a 

fortalecê-los a cada luta diária. E ainda o respeito e a interação com os recursos naturais como 

a terra, a água e a floresta. Leva-se em consideração também o conhecimento tradicional em 

seus costumes, hábitos e modos de vida, onde é de suma importância respeitar seus projetos 

futuros em relação à terra, projetos esses que nada mais são que direitos àqueles que moram e 

produzem a tanto tempo nas terras do município de Uarini.  
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CRONOGRAMA 
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ANEXO 1 

Modelo de roteiro de entrevista semi-estruturado utilizado na pesquisa 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Qual é a principal atividade produtiva desempenhada por você (agricultura, criação 

de animais, extrativismo vegetal e/ou animal, comercio)? Por quê? 

2. Essa atividade produtiva dá boa renda para o (a) senhor (a) e sua família viver (ver se 

a renda cobre as despesas da família e sobra algum recurso)? 

3. O que o (a) senhor (a) acha da maneira como os membros da comunidade usam a 

terra, a floresta e a água (investigar o uso dos recursos naturais)? 

4. Qual a importância dos recursos naturais na vida da comunidade e da sua família? 

5. Como era a vida aqui na comunidade há dois ou três anos atrás (descrição densa 

captando as dimensões positivas e negativas da comunidade)? 

6. O que o (a) senhor (a) acha da vida na comunidade hoje (descrição densa captando 

as dimensões positivas e negativas da comunidade)? 

7.  Como o (a) senhor (a) vê o futuro da vida aqui na comunidade (considerar os 

seguintes aspectos: trabalho, moradia, educação, saúde, participação política 

etc.)? 

8. O que o (a) senhor (a) gostaria que mudasse na vida da comunidade (descrição 

densa)? 

9. Existe alguma instituição religiosa na comunidade? Você participa nela? O que levou 

o (a) senhor (a) a participar dessa instituição religiosa? 

10. Como o (a) senhor (a) participa? (captar as “atividades materiais e simbólicas” que 

nela realiza)? 

11. A instituição religiosa realiza atividades culturais? Quais são? (dança, coral, arraial, 

atividades esportivas)? 
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12. O que o (a) senhor (a) faz para se divertir com sua família? 

13. Quais são as estórias, lendas, cantigas e músicas contadas para seus filhos? Qual delas 

é a mais importante? Por quê? Com quem o senhor aprendeu? 

14. Quais são as festas e/ou comemorações que tem aqui? Qual delas é a mais importante 

e por quê? 

15. Quais foram às transformações importantes que ocorreram nas festas e/ou 

comemorações ao longo do tempo? Por que elas ocorreram? E quais as que não 

ocorrem mais? 

16. O que as crianças e jovens fazem quando não estão estudando ou trabalhando 

(descrever as atividades de lazer e brincadeiras)? 

17. O que o (a) senhor (a) aprendeu com os seus pais que utiliza no dia-a-dia? (captar 

aspectos materiais e simbólicos). 

18. O que o (a) senhor (a) espera para o futuro do seu filho? 

19. O que os jovens da comunidade esperam do futuro (perceber se eles querem morar e 

trabalhar onde vivem hoje ou se possuem outras vontades/expectativas)? 

20. Os membros da comunidade têm o hábito de fazer artesanato? Quem são as pessoas 

(ou grupo de pessoas) que fazem? O que é feito? Quais e como são utilizados os 

produtos? 

21. O artesanato é feito para usar aqui mesmo ou é para vender (se ocorrer à venda, 

investigar as relações de troca)? 

22. Como é o acesso aos serviços de saúde, educação e lazer na comunidade? Por quê? 

23. O (a) senhor (a) e a sua família têm uma boa vida aqui na comunidade? Por quê? 

(investigar a qualidade de vida)? 

24. O (a) senhor (a) acha que existe alguma ligação entre a sua vida aqui na comunidade e 

a vida da terra, da floresta e das águas? Por quê? 
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ANEXO 2  

Modelo do questionário de perguntas abertas utilizado na pesquisa 

 

QUESTIONÁRIO: PERGUNTAS ABERTAS 

 

1. O (a) senhor (a) se considera o que (agricultor, posseiro, arrendatário, sem terra. 

Pequeno agricultor, ribeirinho, morador de terra firme, pertencente a algum 

grupo social, etc.)? 

2. Qual é o seu trabalho preferido (profissão)? 

3. Onde o (a) senhor (a) nasceu? 

4. Por que o (a) senhor (a) veio morar aqui (descrição densa dos motivos)? 

5. A mudança pra cá melhorou a sua vida e a de sua família (descrição densa)? 

6. Como era aqui quando o senhor chegou (descrever os aspectos positivos e negativos 

do lugar considerando: o ambiente, infra-estrutura etc.)? 

7.  O (a) senhor (a) sabe de outras famílias que vieram do mesmo local que o senhor? Por 

que e quantas vieram? 

8. Algum órgão do governo incentivou a sua vinda para este local? Como isso ocorreu? 

9. Como era o lugar onde o (a) senhor (a) nasceu/viveu (por mais tempo) antes de 

chegar aqui (descrição densa: saber se tinha trabalho, fartura de alimentos, 

recursos naturais, etc)? 

10. O (a) senhor (a) pretende voltar par lá? Por quê? 

11. O (a) senhor (a) pretende trazer alguma da sua família para cá? Por quê? 

 


