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Aula 3:
Os projetos de Assentamento 
Agroextrativista: Contexto de 
criação.



 De acordo com a relevância da questão ambiental e
valorização das populações locais, os projetos de
assentamento rural podem ser classificados em:

 i) convencionais:
Tem como finalidade principal a redistribuição e colonização de 
terras, estando o desenvolvimento sustentável em segundo
plano. 

 ii) ambientalmente diferenciados.
 São voltados à proteção do meio ambiente mediante a

valorização dos recursos naturais, da vocação produtiva da
terra e das populações tradicionais que os ocupam.

Dos projetos convencionais aos projetos 
ambientalmente diferenciados



 As modalidades de Assentamentos ambientalmente
diferenciados foram implantadas na região [Amazônica]
com o objetivo de resolver problemas causados pelas
políticas fundiárias e agrícolas do Estado, quando, no
passado, afirmou que na Amazônia tinha muita terra e
poucos homens. (OLIVEIRA; BENATTI, 2017)

Dos projetos convencionais aos projetos 
ambientalmente diferenciados



 Modelos de reforma agrária que incluam as
particularidades dos povos da Amazônia é uma
reivindicação antiga, que foi inicialmente atendida no
governo FHC e consagrada no II PNRA;

 A reforma agrária precisava contemplar além das
peculiaridades ambientais, as particularidades dos
povos amazonidas, com suas territorialidades
específicas;

Uma reforma agrária para a a 
Amazônia



 Aviamento: Nesse sistema, o estado concedia a
agentes privados, os “seringalistas”, o direito de uso
sobre grandes extensões de florestas, os seringalistas
aviavam os seringueiros que pagavam com produção,
mas a dívida nunca era paga;

 Com a queda dos seringais, esse tipo de economia
permaneceu agora sob o nome de freguês-patrão, e
passou a ser questionado e combatido a partir da
década de 1970;

Do sistema de aviamento ao sistema patrão-
freguês



 No sistema patrão-freguês, os ribeirinhos eram
obrigados a comprar nas mercearias dos patrões e a
vender tudo para eles o que produziam, quem
desobedesse era expulso da terra;

 Tinha ainda o sistema de meia, no qual metade de tudo
que era produzido ou extraído tinha que ser entregue
ao patrão.

Libertar a terra para libertar a gente



 A luta pela libertação do jugo da relação freguês-patrão
na Amazônia tem a influência da igreja católica, por
meio das comunidades de base parte do movimento da
teologia da libertação, ainda na década de 1970. (IEB,
2006; SILVA, 2013;

 Os primeiros resultados no entanto, só são
conquistados pós publicação do II PNRA, quando
INCRA e SPU firmaram um Termo de Cooperação
Técnica para a regularização fundiária das ilhas;

A luta por reconhecimento das formas de 
uso e do direito ao território no estuário 

Amazônico



 A atuação da igreja católica fomentou a organização dos 
trabalhadores rurais e a formação do sindicatos:

A CPT e outros começaram a mostrar como era o processo
[...] então esse sindicato nasceu na zona rural, para ir contra
o patrão, buscar a liberdade, a gente diz que [estar] com o
sindicato para buscar a liberdade, então tentar libertar o
povo dessa escravidão que tinha antes (José Monteiro, o
Trevoada) (SILVA, 2013, p. 75).

Criação de PAE’s reconhecimento de 
direitos



(...) a criação do PAE surge como proposta inovadora de
reforma agrária, com base na inclusão social,
desenvolvimento sustentável e democratização do acesso
aos recursos naturais, dentro da lógica de emancipação
dos povos e comunidades tradicionais através do
fortalecimento da autonomia. (OLIVEIRA; BENATTI, 2017, p.
10);

Direito ao seu modo de vida e à autonomia



(...) a criação dos PAE não foi só o direito ao acesso à
terra. Mas também à cidadania. Quando a gente
chegava lá para cadastrar as famílias elas não tinham
nem documento, aí precisava levar o programa de
documentação. (Ronaldo Coelho, ARDA, entrevista
concedida em 25/06/2020).

Direito ao seu modo de vida e à autonomia



(...) No aspecto juríco a vidas famílias melhorou porque
foram reconhecidas pelo governo federal (...) nessas áreas
antigamente tinham vários patrões, se diziam donos
dessas áreas e a partir da luta dos movimentos sociais foi
diminuindo a participação desses patrões, não só do
domínio da terra, mas do domínio da produção. (Heraldo,
presidente do STTR de Gurupá; entrevista concedida em
24/06/2020).

Direito ao seu modo de vida e à autonomia



A partir do reconhecimentos dos PAE 
passaram a ter direito ao acesso a Políticas 

públicas



 Na Amazônia até 2016 foram criados 273 PAE,
ocupando uma área de 2.761.019,5923 ha, com 61.710
famílias assentadas.

 Após criados os PAE, os novos assentados passaram a
poder acessar os créditos instalação e assistência
técnica e acessar o Pronera.

A partir do reconhecimentos dos PAE 
passaram a ter direito ao acesso a Políticas 

públicas



Referências bibliográficas

 ESTERCI, Neide; SCHWEICKARDT, Kátia Helena Serafina Cruz.
Territórios amazônicos de reforma agrária e de conservação da
natureza. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciênc, 2010. Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-
81222010000100006&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 15 jun. 2020.
http://dx.doi.org/10.1590/S1981-81222010000100006.

 Instituto Internacional de Educação do Brasil. Regularização fundiária
e manejo florestal comunitário na Amazônia: sistematização de
uma experiência inovadora em Gurupá-PA: IEB, 2006. Disponível em:
https://iieb.org.br/wp-
content/uploads/2019/02/public_ieb_regularizacao_fundiaria.pdf.

http://dx.doi.org/10.1590/S1981-81222010000100006


Referências bibliográficas

OLIVEIRA, Jeferson Almeida; BENATTI, José Heder. Reconhecimento do
direito à terra em Projetos Agroextrativistas: desafios e conquistas,
2017. Disponível em: http://governancadeterras.com.br/2017/wp-
content/uploads/2017/10/OliveiraBenatti.pdf .

 SILVA, Elton Carlos Garcez da. Territorialidades específicas e
mudanças fundiárias: o processo de territorialização dos Monteiro
do Rio Preto, município de Afuá, Pará. UFPA, 2013. Disponível em
http://ppgaa.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/dissertacoes/2013/elton-
carlos-garcez.pdf, acesso em 10 de outubro de 2015.





Obrigada!

e-mail: 
sousaclaudiane@yahoo.com.br


