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INTRODUÇÃO 

Pensar a Amazônia em sua diversidade biológica e social é uma tarefa complexa e que 

demandará o esforço intelectual de muitas gerações. Neste sentido, nos incluímos nesta tarefa de 

pensarmos sobre o modo como as populações estão ocupando e se apropriando historicamente deste 

espaço. Quais foram os planos de governo e as políticas públicas em relação à Amazônia ao longo desses 

quinhentos anos de contato? Qual é o nosso papel enquanto sociedade civil em relação a esta questão? Qual 

o papel e o nível de inserção nesta questão, da comunidade acadêmica nacional e internacional? As 

questões apontadas implicam, para cada ator social envolvido, um desempenho específico, que ainda está 

sendo posto na medida em que o problema se impõe. 



A Epistemologia da Floresta e o Projeto de Assentamento Agroextrativista Chico Mendes: uma Experiência Amazônica 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 3 

OBJETIVOS 

 Pretendemos aqui discutir sobre as identidades territorializadas e a inclusão enganosa 

destas populações no modelo de desenvolvimento hegemônico, a partir de uma pesquisa concluída por 

Francisca Mesquita Souza, em 2009 intitulada, O apagar das porongas: manejo florestal madeireiro e a 

desvalorização dos saberes locais na Amazônia Sul Ocidental, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 

e Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Acre PPGMDR/UFAC, como exigência 

para obtenção do grau de mestrado1.  

 

 

METODOLOGIA  

Na pesquisa que resultou na dissertação supracitada a autora problematizou o discurso 

das políticas de manejo florestal madeireiro, que na prática desvaloriza os conhecimentos das populações 

locais da Amazônia. O lócus da investigação se deu no Projeto de Assentamento Agroextrativista-PAE Chico 

Mendes localizado no município de Xapuri no estado do Acre. A análise dos discursos se deu com os dados 

coletados em campo na forma de entrevistas, os sujeitos da pesquisa foram alguns moradores do 

assentamento.   

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diante do exemplo supracitado, pode-se perguntar: Quais as reais possibilidades de 

conciliar desenvolvimento humano, geração de renda e conservação? Se considerarmos a sustentabilidade, 

como defende Leff (Leff, 2001 apud Lima, 2008) não como um conceito objetivo, mas como o conjunto de 

uma racionalidade alternativa ainda por ser construída pode-se considerar então que o capital de 

experiências amazônicas representa contribuições importantes para o desafio da construção de um modelo 

de desenvolvimento sustentável. No discurso político reproduzido e massificado pela mídia, categorias como 

“territorialização” e “desenvolvimento sustentável” tornaram-se auto-evidentes. A sua banalização é 

tamanha, que os grandes projetos em curso na Amazônia que integram o Programa de Aceleração do 

Crescimento-PAC e Iniciativa para Integração da Infra-estrutura Regional Sul Americana - IIRSAg são 

interpelados como a “redenção” para as populações que vivem do seu próprio trabalho nesse vasto 

território, ocultando, assim, o processo de espoliação que os preside. Tal ocultamento é facilitado pela 

recriação na esfera da sociedade civil de representações voltadas para a legitimação da ideologia do 

                                                 
1 Os autores participaram da Banca Examinadora do referido trabalho respectivamente na condição de membro, orientador e orientando 

respectivamente na ordem de apresentação supracitada. 
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“desenvolvimento sustentável”, como bem ilustra a formação do “Fórum Amazônia Sustentável” que têm na 

sua Comissão Executiva desde organizações ligadas às populações camponesas e indígenas, ONGs, até 

representantes do agronegócio, Vale do Rio Doce, Fundação Orsa, International Finance Corporation e Wal-

Mart Brasil (http://www.forumamazoniasustentavel.org.br/v3/instancias.php).      

Há um conjunto de representações sobre a Amazônia que carregamos e que foram 

construídas ao longo da história, apesar de estarem dentro de nós, não nos pertencem, pois são 

rigorosamente arbitrárias e exteriores, criadas por pressupostos que desconhecemos (OLIVEIRA, 14: 2008). 

Segundo essas descrições, a Amazônia é o mundo das águas e da floresta, em que a natureza funciona 

como um sistema integrado e harmonioso. É o império da natureza e o acanhamento da civilização, o planeta 

das águas e o deserto da história. Ainda, de acordo com Oliveira, a natureza virgem a ser subjugada e 

colocada a produzir riquezas é uma fronteira sempre em movimento, passando de um lugar a outro sem 

precisar alterar o discurso, por tratar-se da “última fronteira”. Nesta marcha para o progresso, os interesses 

das populações tradicionais não foram levados em consideração. Os grupos sociais fragilizados 

politicamente (ribeirinhos, assentados, populações insulares, populações de áreas de risco, povos da 

fronteira) são ainda abordados de forma totalmente desfavorável, considerados como expressão do 

primitivismo e da simplicidade. 

Compartilhamos com Almeida (2008) a necessidade de repensarmos a categoria do 

tradicional, que não aponta nem para o primitivo e nem para o passado. Se perguntarmos em que consistem 

os conhecimentos tradicionais, e como os territórios se ligam com a questão das identidades, perceberemos 

que as observações e estudos sobre estas populações apontam que o modelo tradicional pode ser uma 

alternativa para o futuro, uma vez que as experiências apontam que a preservação das florestas ocorre de 

fato dentro das áreas ocupadas pelas sociedades tradicionais, como deixam claro o Decreto Presidencial de 

27 de dezembro de 2004, que institui a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de 

Comunidades Tradicionais e o Decreto n. 6040 de 07 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Tais instrumentos ajudam a 

compreender que o tradicional não se liga mais necessariamente ao histórico ou ao passado remoto, uma 

vez que se mostra vinculado às reivindicações contemporâneas (ALMEIDA, 2008: 98).  

Historicamente, constatou-se que os estudos sobre viabilidade econômica foram 

elaborados segundo um esquema interpretativo que os predefine, tais pré-conhecimentos sobre a Amazônia 

são o resultado de uma visão preconceituosa que menospreza o sistema econômico intrínseco aos sujeitos 

sociais que se afirmam como povos e como detentores dos saberes tradicionais. Não há, portanto, sentido, 

em falar da idéia de “degradação” sem mencionar explicitamente o sujeito da ação. Se ignorarmos como 

esses grupos estão se territorializando e se organizando política e economicamente, perderemos de vista os 

processos reais em jogo (ALMEIDA, 2008: 94-95).   A questão ambiental na Amazônia tem sido abordada no 

período recente, predominantemente, sob o enfoque do “desenvolvimento sustentável”. Tal enfoque, como 

http://www.forumamazoniasustentavel.org.br/v3/instancias.php
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demonstrou Paula (2005), caracteriza-se essencialmente pela hegemonia da matriz formulada pelo Banco 

Mundial, isto é, a partir da valorização dos imperativos de mercado e aprofundamento dos processos de 

mercantilização da natureza.  

De acordo com Lima, nos estudos que envolvem os modelos de participação, desde a 

sua arquitetura à formulação dos seus resultados, segue-se uma retórica comum de aproximar os sujeitos 

participantes em posições diferenciadas de poder, buscando-se incorporar saberes locais aos 

conhecimentos acadêmicos, no entanto, as propostas falham neste aspecto porque na própria formulação 

da pesquisa encontra-se uma representação das populações locais como possuindo saberes e práticas que 

respondem espontaneamente ao que a própria pesquisa pretende incentivar. Ora, se reconhecemos a 

dificuldade de “intercambiar saberes” no âmbito interno do “mundo acadêmico”, como imaginar que poderia 

ser diferente nas tentativas envolvendo a interação entre “saber científico” e saberes emanados de outras 

formas de elaboração consideradas como “não científicas”?  

O caso do PAE Chico Mendes2  analisado por Souza (2009) contribui para lançar luzes 

sobre a indagação supra. Ao refletir se existiria correspondência entre a valorização discursiva da 

incorporação dos “saberes tradicionais” na formulação e implementação das políticas e estratégias de 

desenvolvimento e o “fazer-se” das populações envolvidas, Souza conclui que: 

 

(...) o discurso “embutido” nas políticas de manejo florestal madeireiro ao 

invés de valorizar os conhecimentos das populações locais da Amazônia, 

tende a demonstrar, na prática, sua desvalorização através da 

proeminência do discurso científico que está vinculado a um conjunto de 

organizações e instituições que naturalizam esse discurso, como o 

experimento MAP. (SOUZA, 2009; 13). 

A conclusão da autora chama atenção por tratar-se de um caso emblemático nas lutas 

de resistência camponesa na Amazônia brasileira no último quarto do século XX. A área que se transformaria 

no PAE Chico Mendes, constituiu-se num dos núcleos mais avançados da organização sindical capitaneada 

pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR de Xapuri no tempo que Chico Mendes ocupou a sua 

liderança e presidência. A luta intransigente contra o latifúndio – notadamente através dos “empates”, 

mobilizações coletivas voltadas para impedir os desmatamentos – e a busca de uma alternativa que ia para 

além dos limites impostos pelo Estatuto da Terra na regularização fundiária, os levaram, juntamente com 

outros integrantes da organização do STR de Xapuri a formular uma proposta original de reforma agrária para 

                                                 
2 O PAE Chico Mendes foi criado pelo INCRA através da Portaria nº 158 de 8/03/1999, é constituído por uma área de 24.898 hectares formada pelos 
antigos seringais Cajazeira/Mucuripe. As 68 famílias que vivem nesse território já o ocupavam antes de sua regularização jurídica e se reconheciam 
como seringueiros. Nos PAEs assim como nas reservas extrativistas, a terra permanece como propriedade da União, que institui junto aos moradores 
um “Contrato de Concessão Real de Uso” por tempo limitado que pode ser renovado. Através do “Plano de Utilização” estabelece as regras gerais 
para a utilização desses territórios.   
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a Reserva Extrativista e apontar os passos iniciais para sua concretização. De acordo com a síntese 

formulada por Paula e Silva (2008; 109-110). 

Para viabilizar as RESEXs, atribuía-se ao Estado um papel decisivo na dotação de meios 

necessários para o uso sustentável dos recursos naturais. Tal sustentabilidade requeria, necessariamente, a 

valorização das práticas e saberes acumulados por essas populações na sua interação com a natureza. No 

curto prazo, priorizar-se-ia a adoção de incentivos (na forma de subsídios) àqueles produtos como borracha e 

castanha, habitualmente exploradas pelas populações extrativistas. Cabe ressalvar que a exploração de 

madeira para fins comerciais é absolutamente descartada nesse esboço inicial da proposta de Reserva 

Extrativista. Compõe ainda esse conjunto de proposições iniciais, o incentivo às populações dessas áreas 

para criarem ou fortalecerem organizações destinadas a assegurar a autonomia e autogestão. Tais objetivos 

traduzem-se em iniciativas do tipo cooperativista voltadas para eliminar as práticas de exploração do 

trabalho engendradas sob o contexto das relações mercantis, bem como naquelas de cunho mais político 

direcionadas para coordenar a gestão nas RESEXs, visando assegurar o máximo possível de autonomia. Ou 

seja, pretendia-se construir “por baixo” a sustentabilidade econômica, sociocultural e política da RESEX. 

Deve-se lembrar que não se trata de um fenômeno isolado. Iniciativas similares ocorrem em diversos países 

da América Latina, conferindo novos significados “às lutas dos grupos indígenas e camponeses pela 

socialização da natureza, pela re-apropriação democrática de seu patrimônio de recursos naturais e culturais 

e pela autogestão de suas potencialidades ambientais . Foi nessa direção que o movimento dos seringueiros 

marchou no “tempo de Chico Mendes”. 

Chamamos, no caso analisado, tal saber, de epistemologia da floresta, produzida pelos 

habitantes que a ocuparam tradicionalmente, uma vez que revela o fruto de um contato íntimo entre o 

homem e o meio, trata-se, portanto, de um conhecimento sofisticado sobre o aproveitamento racional dos 

recursos naturais que responde a indagações sobre a melhor forma de ocupação do território. Aqui 

concordamos com Almeida, ao afirmar que qualquer proposta de “alternativa de desenvolvimento,” passa, 

portanto, por este saber acumulado, pelas formas de agregação de valor dele derivadas, e por um novo 

gerencialismo nas associações e cooperativas agroextrativistas, que incorpora fatores étnicos, de 

identidade, de gênero e de ênfase no entendimento dos sujeitos da ação (ALMEIDA, 2008).  No entanto, é 

notório, que tais experiências sempre foram consideradas menores em função das condições históricas 

produzidas que sempre pensaram a Amazônia “de fora para dentro”.  

No caso do Seringal Cachoeira, local de nascimento da resistência ao avanço do 

processo de modernização liderado por Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, que por sua luta 

pela preservação da floresta, acabou emprestando seu nome ao PAE, observa-se que tais aportes jurídicos 

servem para caracterizar a identidade destes atores sociais e o papel que desempenham neste jogo político 

pelo uso e manejo da terra. O grupo em questão garantiu sua territorialização por meio de mobilização social 

e apoiado também no repertório de saberes específicos, dado que neste processo de construção social, a 
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categoria território envolve especificamente os sujeitos da ação. São os seringueiros com seus “empates” 

que ajudaram a construir o território em que a ação em defesa dos seringais se realizou (ALMEIDA, 2008). 

Segundo o que preconiza a lei em relação à categoria de uso sustentável o estudo de 

caso do PAE Chico Mendes revelou, também, que existe uma separação perversa entre o conhecimento 

produzido nas e pelas práticas diárias dos seringueiros no enfrentamento com a floresta e as propostas de 

“desenvolvimento local sustentável,” impostas pela dinâmica de funcionamento do PAE custeadas pelos 

grandes capitais. Depois de uma breve tentativa para colocar em prática, parte, de suas proposições iniciais, 

como a valorização da produção de castanha do Brasil, via adoção do cooperativismo e agroindústria para 

beneficiamento do produto, os moradores do PAE Chico Mendes passaram a ser fortemente pressionados a 

adotar “alternativas” consideradas mais adequadas ao “mercado”. Sob contexto marcado por mais uma 

crise do mercado da borracha e da castanha, do crescimento e da atuação de grandes ONGs ambientalistas 

internacionais, como a WWF e da ascensão ao executivo estadual de uma frente política liderada pelo 

Partido dos Trabalhadores, fortemente identificada com o modelo de “desenvolvimento sustentável” 

preconizado pelo BIRD (Paula, 2005), o chamado “manejo florestal comunitário” passa a ser difundido – por 

ONGs e instituições governamentais – como a “salvação”. Como bem mostra Souza (2009,61-62):  

 

 De acordo com os moradores que entrevistei a idéia de manejar a 

floresta 

chegou às colocações “de forma simples e inofensiva”. No entanto, 

muitosmoradores ficaram assustados e contrariados com a idéia de se 

retirar árvores da floresta para comercialização, já que a história de luta 

desta comunidade está relacionada à proibição do desmatamento. Ia 

de encontro ao desmatamento e o manejo era visto por eles como 

desmatamento. Sendo-lhes explicadas as formas técnicas e científicas 

da retirada das árvores e sendo influenciados pelas vantagens 

econômicas e ambientais, além do fornecimento de cursos específicos 

para treinar os seringueiros a trabalhar com a floresta, um grupo de 10 

famílias aderiu ao manejo para testar o projeto. A partir daí algumas 

dessas famílias passaram a ser também divulgadoras do projeto “[...] 

foi a partir do manejo madeireiro que a comunidade passou a ser 

valorizada e vista como parte importante no processo de preservação 

da floresta” (morador (G) do PAE Chico Mendes) “[...] assim como 

Chico Mendes morreu para dar a vida pela comunidade, as árvores 

velhas morrem para dar vida às novas árvores”. 
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Em relação ao trabalho de campo realizado no PAE – Chico Mendes, percebemos que no 

embate político entre o estado e o grupo social envolvido há uma perspectiva desfavorável a este último, 

pois segundo Souza, 2009 os processos que envolvem a valorização da natureza e os direitos de 

propriedades estão sendo adaptados ao uso privado da natureza, no qual ao invés de se abrir espaço para a 

valorização do discurso dessas populações, o que se visa é a apropriação de seus conhecimentos e dos 

recursos naturais, tendo como resultado imediato o ajuste e cumprimento das exigências do mercado 

capitalista, por meio da incorporação do discurso do manejo madeireiro pelos líderes do Assentamento 

(SOUZA, 2009: 71).  

Segundo Souza, a apropriação dos recursos naturais na reserva supracitada foi realizada 

sob a promessa de que tais recursos seriam mantidos para as gerações presentes e futuras, no entanto, 

uma parcela dos moradores percebe a prática do manejo madeireiro como mais uma imposição do pacote 

mercadológico, de acordo com a fala de Osmarino Amâncio, liderança sindical de Brasiléia e contemporâneo 

de Chico Mendes em entrevista registrada na obra Trajetórias da luta camponesa na Amazônia-Acreana:  

 

(...) Agora é o marketing da questão ecológica. Eles estão destruindo 

árvores de 500, 600, 800 anos e tão dizendo que as outras vão se 

recompor em trinta anos, isso também não é verdade , porque em nenhum 

lugar do mundo foi feito o manejo que eles tão fazendo e deu certo. Os 

mexicanos vieram aqui e eu levei eles na floresta e mostrei árvores 

frondosas, eles disseram que lá no México em 40, 50 anos já se acabou 

onde eles tão fazendo o manejo. Lá nos países asiáticos a mesma coisa, 

onde estão fazendo tá com uns 70 anos que se acabou (PAULA; SILVA 

(orgs.) 2006: 134).   

 O saldo da criação do modelo de desenvolvimento sócio-ambiental apontou para várias 

mudanças sociais, entre elas o surgimento de novas redes de mediação, políticas públicas de apoio a 

sistemas de manejo ambiental, criação e implantação de unidades de conservação, movimentos sociais 

articulados em torno da defesa de territórios com exploração regulada e emergência de novas identidades 

políticas como a própria noção de populações tradicionais (LIMA, 2008). Identidades que se esfacelam para 

dar lugar a novas ressignificações que possam ancorar tanto as suas estratégias de reprodução antigas, 

quanto às soluções emergentes do novo contexto social. 
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