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INTRODUÇÃO 

Oriundos de recantos geográficos multivariados — na maioria regiões de pobreza 

alimentícia: como periferias, áreas de ocupação ilegal de terras, invasões urbanas —, os assentados, hoje, 

fazem parte da população rural da Amazônia que produz itens agroflorestais para consumir e comercializar. O 

volume de produção desses itens em áreas de assentamento, na maioria dos casos, guarda estreita ligação 

com o nível de conhecimento teórico e prático que essas populações possuem sobre o bioma. 

Conhecimento este sedimentado ao longo dos tempos ou ainda a partir do avanço tecnológico, de modo 

tradicional ou não-tradicional. No entanto, dentro da conjuntura regional, são os assentados aqueles que 

mais estão em situação de conflito, se for levada em consideração a produtividade de ribeirinhos e indígenas 

e, sobretudo, a aceitação de integrantes de assentamentos perante pessoas mais próximas a elas por 

relação de vizinhança (CASTRO, 2003, p. 268). A partir do pressuposto, foi levantada a problemática de que 

os assentados, sendo oriundos de espaços não nativos a eles, tendem a ser integrados nos processos de 

produção de modo lento e, por vezes, por vieses controversos do conflito e da estereotipia, em relação a 

outros grupos já estabelecidos geograficamente na Amazônia (ALBUQUERQUE et. al, 2004, p. 235). Partindo 

desse princípio, a pesquisa foi desenvolvida no intuito de caracterizar uma população de assentados, 

buscando descrever elementos constituintes de sua morfologia socioeconômica e inferir se o perfil do grupo 

tende a supor vieses negativos para a convivência em espaços coletivos e conflitos intergrupais (PINTO, 

2000, p. 112; 2005, p. 177). 
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OBJETIVOS 

Conhecer aspectos demográficos e socioeconômicos da realidade de agricultores (as) 

da comunidade Mato Grosso, no assentamento Vila Amazônia, em Parintins. 

Descrever o perfil coletivo de moradores (as) que partilhem espaços comuns na 

localidade.  

 

 

METODOLOGIA 

O levantamento foi feito na comunidade de Mato Grosso, assentamento Vila Amazönia, 

onde moram 105 famílias, na zona rural do município de Parintins, a 375 km de Manaus (AM), Região Norte 

do Brasil. Foi aplicado formulário entre membros de 35 famílias (N=35) de assentados pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (média 47, ± 5,1; erro médio 2,4; mediana 47). Trabalharam 

como entrevistadores alunos da disciplina Experimentação Zootécnica, ministrada no 4º período do curso de 

zootecnia do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ), da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM). Foi utilizado formulário orientado para respostas diretas, contendo 43 questões 

objetivas. Ocorreram os seguintes passos: (1) o entrevistador se apresentava e explicava à pessoa o 

objetivo da pesquisa; (2) havia breve conversação sobre assuntos próprios da região; (3) o entrevistador 

verificava se o participante podia ser enquadrado na amostra delineada e, em caso positivo, perguntava se 

ele aceitaria ser entrevistado. Ao aceite, era aplicado o formulário; (4) para facilitar a compreensão, antes de 

iniciar a prática das respostas o entrevistador repetia duas vezes cada questão a ser respondida. O software 

livre R foi utilizado na tabulação dos dados.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As famílias que responderam os formulários eram compostas por um número médio de 

sete pessoas, sendo 75% dos participantes casados; 38% deles informaram ter o Ensino Básico incompleto e 

apenas 9% declararam ter o Ensino Médio completo; 63% informaram não possuir qualquer formação na área 

agrícola e somente 6% disseram ter formação técnica; 78% dos entrevistados informaram que a farinha e 

derivados do produto eram os principais itens de fabricação para alimento coletivo e comercialização entre 

os assentados. Segundo os respondentes, 53% deles afirmaram que a principal dificuldade encontrada para 

quem trabalha no setor primário é o escoamento do produto (por exemplo: em um cacho de banana vendido 

a R$ 5 para o consumidor direto, R$ 2,5 encarecem o produto devido despesas com transporte). A 

disparidade entre a área média do produtor (25 ha) e sua área média produzida (3 ha) é significativa, bem 
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como o tempo de trabalho na lavoura doméstica, hoje na faixa dos 29 anos de serviço (30 anos de serviço é 

o prazo para requerer aposentadoria). Os dados indicaram que 94% dos entrevistados nunca mandaram fazer 

análise do solo em seu terreno e 52% não fazem uso de nenhuma técnica de adubação; 69% responderam 

que o meio de transporte principal para escoar o produto é a via fluvial; 73% deles indicaram que tem 

vontade de trabalhar com outra cultura além da mandioca e 39% indicam ausência de conhecimento técnico 

ou profissional, pelo não cultivo de outra cultura; 40% gostariam de plantar tomate, apesar de não 

conhecerem métodos para isso; 59% não souberam informar se existe algum programa direcionado a 

agricultura familiar dentro da comunidade; 31% disseram que não existem programas de incentivo ou apoio 

a agricultura familiar; 10% afirmaram ter conhecimento de que programas de crédito facilitado estavam 

sendo implementados pelo governo federal entre moradores da comunidade. Em relação ao marco teórico 

utilizado no estudo, e ainda no que tange à interpretação acerca dos dados coletados, foi observado que por 

causa da escassez de conhecimentos e informações em relação ao plantio familiar e à agricultura doméstica 

existe possibilidade efetiva para conflitos intergrupais entre assentados e vizinhos (ribeirinhos). Em razão do 

nível de conhecimento dos assentados sobre as práticas agrícolas necessárias para a produção ser muito 

baixo, a vida nos espaços coletivos passa a ser pautada na disputa pela sobrevivência, dado que a 

governança é extremamente reduzida e ações, mesmo pontuais de responsabilidade social, são raras. Tanto 

que 90% de todos os participantes da pesquisa destacaram desconhecer a existência de órgãos de 

fiscalização e certificação que atuem dentro da gleba Mato Grosso, no assentamento Vila Amazônia. Em 

contrapartida, 10% destacaram conhecer as atividades do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra) na região, enquanto apoiador e executor dessas atividades. Quanto ao apoio direto à 

produção agrícola, o percentual foi exatamente igual: 90% desconhecem e 10% indicaram ter conhecimento 

de que o próprio Incra tem executado ações dessa monta no assentamento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A falta de conhecimento dos assentados para fortalecer sua produção, aliada ao 

desamparo governamental, tende a fortalecer a percepção que esses moradores já possuem acerca da 

situação de penúria em que vivem. Com isso, angústias pessoas emergem mais facilmente, contribuindo 

para a desfiliação das pessoas com a terra onde se situam e o aumento da agressividade entre grupos com 

interesses não similares. Os resultados indicaram que, sem um fomento estratégico — por parte do governo 

ou de instituições privadas — direcionado ao conhecimento sobre o trabalho com a agricultura, qualquer 

tentativa de concretização da produção tende a ser falha, o que concorre para a fragmentação dos ganhos 

financeiros coletivos e a consequente falta de sustentabilidade em ações de produção.  
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