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INTRODUÇÃO 

 Este trabalho questiona o desenvolvimento sustentável como solução possível para 

conter o desmatamento na Amazônia, preservar a natureza e promover mudanças para melhor na vida das 

pessoas que recebem um lote de terra em projetos de reforma agrária. O Governo Federal, a partir desta 

última década, criou um novo modelo de assentamento, específico para a região amazônica, denominado 

Projeto de Assentamento Florestal (PAF). É uma modalidade de ocupação, instituída pela Portaria/INCRA nº 

1.141/2003, voltada para o manejo de recursos florestais em áreas com aptidão à produção florestal familiar 

comunitária e sustentável, especialmente aplicável à região Norte.  

 As áreas desses Projetos são administradas pelos produtores florestais 

assentados, por meio de suas entidades organizativas (cooperativas, associações etc.). Cada família tem 

direito a 200 hectares de terra, com 10 hectares destinados ao desenvolvimento de atividades 

complementares, com vistas a segurança alimentar do camponês, à edificação de obras residenciais, à 

implantação de infra-estrutura e a comercialização dos produtos florestais. Os 190 hectares restantes devem 

ser trabalhados de forma comunitária, dentro das diretrizes do Plano de Manejo Florestal Sustentável e 

Comunitário (PMFSC), definido pelas regulamentações do IBAMA com um inventário florestal a 100% de 

toda a área do assentamento. 

Em outras palavras, o PAF é balizado na promoção do desenvolvimento rural e no 

fortalecimento da agricultura familiar, combinando viabilidade socioeconômica com sustentabilidade 

ambiental. Tal modelo tem por finalidade possibilitar a transição das práticas atuais de agricultura, ainda 

baseadas no sistema de derrubada e queima, para modelos de sustentabilidade, com o agricultor interagindo 

com a floresta e dela retirando parte do que precisa para a sua sobrevivência. 

A sua execução ao longo de pouco mais de dois anos (2007-2009) não foi tranqüila. 

Pelo contrário, sofreu pressão de todos os atores sociais e das mais diferentes perspectivas e ideologias: 

camponeses, sem terras, posseiros, grileiros, fazendeiros, ecologistas, ambientalistas, ONGs, movimentos 

sociais e órgãos públicos.  
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OBJETIVO 

Analisar o processo de implantação do PAF Jequitibá, conhecendo os atores envolvidos 

e as condições de trabalho dos camponeses, identificando suas concepções da construção do novo lugar 

pelos órgãos gestores a partir da visão de sustentabilidade e compreendendo a variável extrativista florestal 

entre os camponeses.  

 

METODOLOGIA 

ÁREA DE ESTUDO 

O PAF Jequitibá em Rondônia foi o primeiro da modalidade a ser implantado no Estado. 

Ele está localizado na gleba Jacundá, zona rural do município de Candeias do Jamari, no entorno do lago da 

Usina Hidrelétrica de Samuel (UHS), ao Norte do Estado de Rondônia, a cerca de 70 km da capital Porto 

Velho, ocupando uma área total de 137.000 hectares destinados pelo INCRA ao assentamento de 650 

famílias, quando de sua ocupação plena. Por estar localizado na Zona 2.1 da 2ª Aproximação do Zoneamento 

Sócio-Econômico e Ecológico (ZSEE) do Estado de Rondônia, o uso do PAF só é possível sob o Plano de 

Manejo Florestal Sustentável e Comunitário (PMFSC). 

 

TIPO DE ESTUDO 

Utilizou-se uma metodologia de base qualitativa. Foi realizado um estudo transversal 

com aplicação de um inquérito socioeconômico para a primeira etapa da pesquisa no final do ano de 2007. 

Definiu-se por entrevistar todas as famílias residentes em um acampamento de sem terras do assentamento 

(45 famílias) e mais algumas famílias de camponeses posseiros (5 famílias) de fora da área do 

acampamento, bem como consultas à documentos oficiais (INCRA, MDA, CARTA MAGNA e ESTATUTO DA 

TERRA), assim como o referencial sobre o tema disponível na WEB e na biblioteca da Universidade Federal 

de Rondônia. 
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Fig. 1.Mapa da localização do PAF Jequitibá        Fig. 2.  Acampamento inicial no assentamento    

     
Fonte: INCRA/RO, 2009                                           Imagem: Aldecira P.Miranda, 2007     

 

COLETA DE DADOS 

         Uma vez obtido o perfil dos candidatos ao assentamento passou-se a etapa seguinte do 

trabalho, com a aplicação de entrevistas semi-estruturadas que buscavam conhecer as concepções dos 

camponeses acerca do PAF (período de 2008-2009). Ademais, por ser um estudo de caráter etnográfico, em 

todas as fases foi utilizada a técnica da observação participante, com anotação das impressões do 

pesquisador em caderno de campo. A contextualização do Projeto foi obtida através da consulta a 

documentos oficiais. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 Os dados foram armazenados em planilha de cálculo Excel, processador de texto Word 

2003 e programa Express Escrib cumprindo-se as etapas de: tabulação dos questionários; registro oral; 

transcrição das entrevistas; edição (organização por temas) e análise de conteúdo (ESCOBAR, 2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Esta nova modalidade de política pública da reforma agrária para Rondônia – e por 

extensão para a Amazônia – é ainda incipiente. Até 2009 somente 245 famílias das 650 previstas no PAF 

Jequitibá foram assentadas, com muitos cadastros ainda em processo de análise, esperando o cumprimento 

das exigências da burocracia.  

Para participar do processo seletivo ao PAF os candidatos passavam pelo crivo do 

cadastro e seleção realizados pelo INCRA, através de identificação, quantificação e aplicação de 

questionários. Quem tinha interesse em ser assentado, deveria manifestar concordância com o novo 

modelo, além de possuir experiência com atividade florestal de qualquer espécie, como formas de 
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beneficiamentos de produtos, cadeia produtiva e conhecimentos do extrativismo florestal (Portaria/INCRA 

215/2006). Ou seja, quem era originalmente camponês passaria a ser um extrativista florestal, invertendo 

não apenas suas práticas, mas também suas concepções acerca da relação homem/natureza, determinando 

o sucesso ou fracasso de uma nova modalidade de política pública. 

 Porém o resultado dos questionários mostrou uma situação muito diferente onde:  

 77,96% dos candidatos eram procedentes de outros estados do Brasil; 

 62,71% dos candidatos eram procedentes de estados não amazônicos; 

 49,15% dos entrevistados desconheciam o manejo florestal; 

 47,45% não conheciam o sistema de agrovilas; 

 e apenas 1,69% haviam trabalhado com extrativismo florestal. 

 

              Ou seja, a maioria dos candidatos aos lotes do PAF não conhecia o ecossistema amazônico 

e somente uma minoria havia trabalhado em atividades florestais. Isto significa que o conhecimento acerca 

das potencialidades e utilidades da floresta amazônica estava limitado pela falta de experiência. 

De fato, as condições reais de existência no Projeto eram precárias. Não havia energia 

elétrica, tampouco acesso aos meios de comunicação, somente 32% dos camponeses possuía rádio e 

nenhuma televisão. Não havia atendimento a saúde e a comunidade contava no local apenas com o 

tratamento de malária, doença de maior incidência em toda a área do PAF Jequitibá. A mesma precariedade 

ocorria na educação, com oferta somente de ensino do 1º ao 4º ano, os demais alunos das séries mais 

adiantadas (ensino fundamental e médio) indo de ônibus até o município de Candeias do Jamari. Some-se a 

este quadro a falta de transporte regular, tanto para as pessoas quanto para o escoamento da produção, as 

péssimas condições das estradas e pontes, e ter-se-á uma pálida idéia das expectativas das pessoas pelo 

pleno funcionamento do projeto.  

 A falta dessa infra-estrutura básica compromete a continuidade do Projeto, ameaçando a 

sobrevivência das pessoas. Os órgãos governamentais não conseguem atender as necessidades, pelo 

menos na velocidade requerida pelas aspirações a uma vida digna. Somente com a pressão dos atores 

sociais o INCRA tem aceitado modificar os aspectos mais polêmicos do Projeto, como o sistema de moradia 

em agrovilas como condição para todos os assentados. Muitos camponeses que estavam em seus sítios há 

mais de uma década, simplesmente se recusaram a deixar seus lotes. 

Da mesma forma a criação e funcionamento do PAF estava longe de representar uma 

unanimidade entre os camponeses. Ainda que 51% fossem favoráveis a criação do PAF, 24% opinavam 

contra e 20% das respostas demonstravam neutralidade, esperando um maior volume de informação para 

firmar uma opinião. 

Durante as entrevistas estes três grupos produziram distintos discursos acerca do PAF. 

Entre os que eram a favor apareciam como fatores mais importantes a preservação da natureza e a herança 
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para os filhos. Os que se colocavam contra argumentavam em torno da impossibilidade de garantir a 

sobrevivência “catando coquinho no mato”, para usar uma expressão muitas vezes verbalizada. Para os 

camponeses deste grupo, a expectativa era, uma vez de posse do lote, desmatar, plantar capim, criar gado e 

fazer grandes plantações de soja, café e arroz. Os neutros, por sua vez, pareciam não entender direito os 

ditames do projeto, como a impossibilidade de criar gado em uma região cercada de fazendas de pecuária. 

Ou assumiam uma atitude de ceticismo quanto às prometidas facilidades do PAF.  

Em vários depoimentos os camponeses expressavam sua descrença em relação ao 

Projeto, ou afirmavam a intenção de desistir de serem assentados quando se deparavam com as condições 

de vida. Os que ficavam alegavam que não tinham mais para onde ir, optando por se “submeter” as 

exigências e lutar por melhores condições de vida no PAF Jequitibá.  

Os modelos de natureza baseados no lugar, como parecem ser aqueles modelos 

sustentados pelo camponês, levam em consideração as práticas e racionalidades culturais, ecológicas e 

econômicas (ESCOBAR, 2005, p.133). O desenvolvimento sustentável, por outro lado, e o corolário de outros 

conceitos que o acompanha, como sustentabilidade, foi gestado por grupos intelectuais, diagnosticando a 

crise ambiental do planeta (BRUNDTLAND, 1988) e, ao longo do tempo, incorporado como prática discursiva 

até mesmo pelos grupos financeiros.  

A sustentabilidade do PAF, portanto, assumia diferentes conotações, dependendo do ator 

social que falava. Para uma camponesa posseira o termo sustentabilidade, significa “o sustento nosso e do 

próximo também [...], o que se produz aqui no lugar não precisamos comprar lá fora na cidade, e o que 

plantamos para comer deve sobrar um pouco para vender”. Ou seja, a sua concepção, ancorada no tempo e 

no lugar em que se vive, diz mais respeito ao uso dos recursos para garantir a continuação da vida, quiçá 

gozando de boa saúde, alimentando a si própria e aos próximos.   

O gestor do Projeto, técnico vinculado ao INCRA, dirá da sustentabilidade como “a 

capacidade do assentado poder morar na região, produzir e ao mesmo tempo preservar os recursos naturais, 

significando trabalhar e produzir na área com o mínimo possível de degradação ambiental”. A representação 

que ancora o discurso técnico parece ser a mesma celebrizada pelo Relatório Brundtland, apontando para a 

racionalidade no uso dos recursos naturais, para a satisfação das necessidades atuais sem descuidar das 

gerações futuras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PAF Jequitibá é mais uma das tantas experiências de ocupação da Amazônia, uma 

vasta área (de 137.000 hectares) em processo de ocupação, parte dela descampada, forrada de capim, 

pequenas capoeiras, acanhadas casas com grandes famílias oriundas de todas as partes do Brasil e também 

muitos e muitos hectares de mata virgem. Pairando sobre este cenário um dilema: como distribuir terras 

para quem dela precisa e, ao mesmo tempo, preservar os recursos naturais? 

 As famílias assentadas que sempre viveram do cultivo da terra e da criação de animais, 

por isso vieram para o Jequitibá, aguardam o futuro enquanto agarram-se na esperança de possuir um 

pedaço de terra. Como o desejo inicial era plantar e criar gado, sobreviver da floresta significará uma 

mudança de visão, ação e comportamento, precisando (re)aprender e apreender uma nova relação com a 

natureza e a preservação do ecossistema, ao mesmo tempo em que desconstroem a tradição secular do 

desmatamento.   

O desdobramento final dessa nova política de assentamento ainda está em construção. 

Paulatinamente, e pela força do Estado, a sustentabilidade como forma de política pública agrária está 

passando por um novo teste: o desafio de transformar camponês em extrativista florestal. Neste caso, com 

um desafio adicional, posto que experimentado em Rondônia, um estado colonizado por migrantes com 

culturas totalmente diferentes dos trabalhadores da floresta amazônica. 

Ao que parece, a passagem de um modelo de exploração para outro, quando ultrapassa 

o campo semântico e instaura-se na prática social, provoca mais conflitos e contradições do que os 

planejadores cogitam. 
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