
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

ASSENTAMENTOS AGRÁRIOS DA GLEBA DE VILA 
AMAZÔNIA EM PARINTINS - AM 

 

 

Jeane Ribeiro Rodrigues1

Carlossandro Carvalho de Albuquerque2

 
 

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho procura – se destacar os principais resultados parciais de um plano 

de trabalho realizado no Município de Parintins/AM e mais especificamente na Gleba de Vila 

Amazônia um terraço fluvial localizado à margem direita do Rio Mamuru e Paraná do 

Ramos, com distância de 365 Km em linha reta da capital do Estado Manaus e o acesso dá 

– se por via fluvial, e 05 Km distante de Parintins/AM até o Núcleo Urbano da Vila Amazônia. 

Abordaremos o Projeto de Assentamento Agrário – PA desse ecossistema, tendo como 

objetivo a reflexão da configuração espacial considerando seus aspectos: históricos, sociais, 

políticos e econômicos; bem como, entender através de um estudo amostral as 

potenciabilidades econômicas deste espaço conforme sua realidade de produção agrícola 

juntamente com os investimentos do governo destinado ao PA, também identificar o aspecto 

sócio - econômico do agricultor e suas dificuldades no desenvolvimento da produção 

agrícola, a geração de renda, bem como os impactos econômicos causados por esta no 

âmbito local. Desse modo, trataremos a questão do campo no Brasil considerando o acesso 

a terra e sua distribuição, bem como as transformações ocorridas no campo, e 

particularmente as relações do espaço em estudo, e refletindo sobre as políticas 

governamentais implementadas e finalmente analisar o resultado deste processo. 

Assim, tenho por finalidade apresentar o desdobramento de uma pesquisa que se 

propôs investigar os Assentamentos Agrários da Gleba de Vila Amazônia e ao mesmo 

tempo averiguar as políticas governamentais desenvolvidas por órgãos Federais, Estaduais 

e Municipais. Para a abordagem necessitou – se de uma ampla visão de todos os 

fenômenos decorrentes da ocupação humana da terra e em específico sobre tal contexto. 

Diante deste desafio, discutir a questão do espaço vivido da população em estudo e 

entender a configuração desta, juntamente com o desenvolvimento econômico, social, 

político e cultural possivelmente proporcionado pelos projetos de assentamentos para o 
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Amazonas, assim a produção do espaço geográfico relacionado aos diversos movimentos 

no campo que são de suma importância para a compreensão da ocupação humana. Desde 

a vinda dos japoneses em 11 de março de 1927, para realização de um projeto agrícola na 

Vila Amazônia, a produção e reprodução de tal espaço sempre estiveram vinculadas à 

colonização pelo Governo, o qual na época destinou um milhão de hectares de terras. E 

atualmente o INCRA investe em um projeto de Assentamento na localidade. 

Conforme a pesquisa deu para compreender que ao mesmo tempo em que se 

configura um espaço urbano, ainda encontramos relações propriamente do campo. Onde a 

recriação da paisagem em estudo determina também o comportamento do homem deste 

lugar, aonde se percebe a ampliação do capitalismo. Verificamos também sua influência na 

economia local, possibilitando assim uma reflexão sobre a realidade do caboclo amazônico 

e dos projetos do governo desenvolvidos para Amazônia. Este contexto demonstra que 

qualquer projeto antes de ser implementado deve está vinculado à realidade local e deveria 

ser estabelecido de acordo com os anseios do caboclo ribeirinho amazônico, o qual retirado 

do seu modo de vida propriamente determinado pelo rio, agora neste projeto está em terra 

firme e sem nenhuma infra-estrutura como: abastecimento de água e esgoto, asfalto, 

condições de saúde, dentre outros problemas ocasionados pela transição de um espaço 

antes totalmente campo, hoje quase todo urbano. Assim, as políticas governamentais 

devem ser repensadas de acordo com o contexto de cada região, para implantar uma 

reforma agrária que atenda as peculiaridades de cada área e e tal problemática será tratada 

mais a fundo neste trabalho. 

METODOLOGIA 

A metodologia adotada para este plano de trabalho foi qualitativa e quantitativa uma 

vez que escolhemos o método dialético – crítico o qual permitiu analisar as contradições, os 

fatos sociais nas suas relações e interdependências, os fenômenos históricos e políticos, e 

principalmente questionar a realidade. Para melhor delimitar os procedimentos, a 

metodologia foi dividida em cinco etapas a seguir: realização de estudos de referências 

bibliográficas voltadas à temática dos assentamentos agrários no Brasil; coleta de dados 

através de pesquisas de campo na comunidade em estudo e nos órgãos públicos; 

sistematização dos dados alcançados e análise dentro do objetivo do projeto; transformação 

de todas as informações e dados coletados em relatório, e por fim organização do material 

necessário para exposição dos resultados. Sendo assim, este estudo se iniciou com um 

levantamento bibliográfico, o material coletado foi examinado através de leitura temática, 

analítica e fichamentos. Assim, servindo de embasamento na preparação do primeiro 

seminário realizado no dia 18 do mês de dezembro, no ano de 2003. Por carência local de 

material exclusivo da temática em estudo, estava proposta uma viagem no mês de janeiro 

de 2004 visando maior obtenção de dados bibliográficos, mas não aconteceu nesta data 
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prevista, devido a tal casualidade, realizamos esta no período de 08 a 13 de maio de 2004 

que serviu para ampliar os dados bibliográficos do Projeto. A partir do mês de março, 

também iniciou – se a segunda etapa de investigação com a coleta de dados a campo. O 

primeiro contato com a realidade ocorreu nos órgãos públicos: INCRA (Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária), IDAM (Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do 

Amazonas) e COOTEMPA (Cooperativa dos Técnicos e Multi-Profissionais em 

Agropecuária), através de visitas informais seguidas de entrevistas, com aplicação de 

formulários com perguntas abertas e fechadas dirigidas aos técnicos e profissionais da área. 

Logo após, realizamos observações diretas na área em estudo e identificamos a 

impossibilidade de abranger mais comunidades, desse modo fez – se necessário delimitar 

duas, sendo que tivemos como critério à diversidade local. Conforme a realidade 

escolhemos o Núcleo Urbano visto que este espaço encontra – se em processo de 

transformação e ao mesmo tempo se configura como urbano e rural, em contrapartida 

escolhemos a Comunidade do Açaí devido esta ser ainda um espaço com elementos 

bastante rurais, bem como pela facilidade de acesso mesmo, esse somente sendo possível 

pela estrada levando um percurso de 30 minutos da primeira área de estudo para a 

segunda, tal dificuldade aconteceu por que no plano de desembolso não atentamos para 

maiores despesas como a alimentação, pois dependíamos do horário de viagem da balsa, 

além de que o período de pesquisa durava no mínimo 05 horas. Quanto às visitas, estas 

foram periódicas e sempre aos finais de semana conforme a necessidade, pois alguns 

agricultores dificilmente permaneciam na comunidade nas datas estabelecidas, no entanto, 

conseguimos efetivar todas as entrevistas com os moradores da localidade, através da 

execução de formulários com perguntas abertas e fechadas. Outra técnica utilizada foi à 

observação assistemática para conseguirmos identificar mais informações. Para realização 

da entrevistas estabelecemos um universo de pesquisa com uma amostragem de 30 

formulários por localidade, todavia isto não foi possível, pois na Comunidade do Açaí o 

número de famílias residente era de apenas 14, o que é uma realidade dentre as 

comunidades do PA, onde algumas são bastantes populosas e outras não, após 

conhecermos a realidade percebemos que não havia condições, principalmente financeiras, 

para abrangermos no mínimo 03 comunidades como era o objetivo inicial. Quanto ao 

tratamento dos dados, realizamos primeiro a seleção seguida de quantificação através da 

utilização da estatística, posteriormente análise dentro do objetivo do projeto o que nos 

permitiu também qualificar algumas informações. Com exposto, a metodologia serviu para 

caracterizar as informações adquiridas conforme os critérios científicos. 

A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL 

A questão agrária no Brasil em linhas gerais vincula – se com o processo do 

desenvolvimento do capitalismo à medida que a industrialização no campo foi um fator 
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primordial de produção agrícola. Com o capitalismo a agricultura passou por uma 

transformação. Primeiro, a produção era desenvolvida de acordo com a demanda comercial, 

uma vez que a agricultura, antes, tinha a função de somente fornecer matéria – prima, agora 

passa a ser subordinada ao acúmulo de capital, neste contexto há uma produção e 

reprodução das relações no campo, devido ao acelerado crescimento do capitalismo. 

Estabelecendo com isso, uma nova estrutura na qual, a estreita relação indústria e campo, 

torna o latifúndio atrasado em empresa capitalista moderna, logo a agricultura sofre um 

intenso processo de industrialização, de modernização e de tecnologia. Desse modo, o 

campesinato tende a desaparecer no momento em que a modernização da agricultura 

substituir o pequeno agricultor. A partir dos anos 30 e 40 a mecanização da agricultura 

intensificou o êxodo rural juntamente com a urbanização, e tal processo teve como 

conseqüências à concentração da propriedade e da renda, bem como dos meios de 

produção, assim isto influenciou a queda no nível de vida da população do campo. A partir 

de tais conseqüências questionamos o progresso da agricultura, visto que, este modelo 

causou diversos impactos tanto ambientais como sociais, pois destruiu o solo, provocou 

contaminação dos alimentos através de tecnologias importadas, intensificou as lutas pela 

posse de terra; e todo este processo de desigualdade tinha influência do Estado, pois 

através de políticas de crédito grandes produtores se beneficiaram na produção de culturas 

de exportação utilizando a industrialização através da utilização de máquinas e insumos 

industrializados, bem como o acesso a terra era concebido somente as grandes empresas 

agrícolas. No entanto, estes pacotes tecnológicos foram introduzidos na década de 50, 

porém não era o suficiente para o Estado. E a partir daí a concretização do processo de 

modernização da agricultura aconteceu após com o golpe de 1964, através da ideologia de 

modernização da agricultura e essa ficou definitivamente subordinada acumulação do 

capital, visto que a economia brasileira estava se internacionalizando e industrializando. 

Portanto, ao se discutir a questão do campo brasileiro destacamos a sua função 

econômica – social, uma vez que esta sempre esteve vinculada ao processo econômico 

ocorrido no Brasil. Logo, não são possíveis estudar somente as relações existentes no 

campo, nem tão pouco as tecnologias e implementos ou material necessário para o 

desenvolvimento da agricultura. Faz - se necessário entender, por exemplo, que o processo 

capitalista teve grande influência nas transformações e configurações ocorridas na questão 

agrária no Brasil. Destaca – se também na questão agrária brasileira a posse de terra a qual 

sempre esteve presente no Brasil e é de grande importância para se entender tal processo, 

visto que, as ocupações de nossos ecossistemas foram acontecendo gradativa e 

paralelamente a isto o desenvolvimento econômico e social no Brasil. 

HISTÓRICO DO ASSENTAMENTO DE GLEBA DE VILA AMAZÔNIA 
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Diante do processo de colonização do Brasil as perspectivas de aumentar e se 

expandir às relações do campo eram inúmeras, de acordo com a política brasileira de 

aceitação de imigrantes como mão – de – obra, o que vinha ao encontro das necessidades 

expansionistas do Japão, assim, durante a República Velha o Governo concedeu um milhão 

de hectares de terra amazonense ao senhor Yamanishi, grande empresário japonês, em 

acordo com embaixador desse país que se interessou na vinda de famílias japonesas para o 

Amazonas. Conforme o contrato assinado em 11 de março de 1927, a Vila Batista (antigo 

nome de Vila Amazônia) foi destinada a colonização japonesa, lugar este escolhido por ser 

um terreno aluvial propício a juticultura, uma vez que, o mercado da industria têxtil era 

promissor. Assim destaca – se a criação e recriação do espaço em Vila Amazônia vinculado 

ao processo de ocupação humana e utilização do solo, visto que este lugar tem processos 

históricos do desenvolvimento da agricultura. 

E neste espaço atualmente constitui –se o Projeto de Assentamento da Vila 

Amazônia, criado através do processo nº 1443/96, desapropriação por interesse social, 

Portaria MIRAD nº 1404 de 26 de outubro de 1988, com uma área de 78. 270 hectares, pelo 

Decreto nº 94.969 de 25 de setembro de 1987, Número 2092, Oficio 1º, Livro 02 – H, Folhas 

159, Registro 001, data 02 de março de 1988, Comarca de Parintins/AM. 

Atualmente existem 1.772 (um mil setecentos e setenta e duas) parcelas rurais 

demarcadas e ocupadas por parceleiros assentados pelo INCRA, foram regularizadas 

através de título de domínio 373 (trezentas e setenta e três) parcelas, com documentos 

expelidos de 2000/2002. As comunidades existentes possuem 469 lotes medidos e 

demarcados, nos quais residem mais de 320 famílias, sendo a maioria de parceleiros do 

projeto, tendo também 42 lotes destinados a núcleos urbanos, que servem as Comunidades, 

Associações, Núcleos e Colônias. 

As atividades produtivas mais desenvolvidas são o cultivo da mandioca, da banana, 

do cupuaçu, do guaraná e fruteiras; também desenvolvem a pecuária. Quanto à assistência 

técnica até o mês de outubro de 2003, tal serviço era prestado pela COOTEDAM 

(Cooperativa dos Técnicos do Estado do Amazonas) que diante da insatisfação dos 

produtores, o IINCRA junto com o conselho dos assentados solicitaram o 

descredenciamento da COOTEDAM, abrindo espaço para o IDAM e a COOTEMPA 

atenderem a necessidade de oferecerem a assistência técnica aos assentados. No que se 

refere, a transporte havia em 2003, apenas 01 caminhão, este não sendo suficiente para 

atender a demanda no transporte dos produtos do lote para o porto, atualmente existem 03 

caminhões para efetivarem o transporte dos produtos. Também no ano de 2003, foram 

construídos 08 poços artesianos na região da gleba, para o abastecimento de água. Tal 

contexto, exprime a realidade dos assentamentos no Brasil hoje um universo como o PA da 

Gleba de Vila Amazônia com 43 (quarenta e três) comunidades demonstra que a reforma 
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agrária que o Estado tenta implementar sofre com diversas problemáticas de acordo com 

cada área assim: 

Os assentamentos se constituem em espaços diferenciados de 

relação com o Estado: são uma criação do Estado e ficam sujeitos à 

sua gestão e à sua ingerência. É nessa relação diferenciada que faz 

existir o assentamento e, por conseqüência, os assentamentos, 

como segmento social diferenciado de outros camponeses. (NEAD, 

2004: 111) 

ESTADO, ASSENTADOS E O ASSENTAMENTO 

A luta pelo acesso a terra vem desde pós-segunda guerra mundial e o Estado só 

efetivava algumas desapropriações para o estabelecimento da reforma agrária quando havia 

algum conflito, e somente para conter os ânimos dos trabalhadores rurais. As políticas do 

Estado estavam voltadas para o desenvolvimento da agroindústria que efetivava as 

exportações e o mercado internacional. Estabelecendo assim, condições as elites agrárias 

para converterem a crise agrária na transformação para o acúmulo do capital nos séculos 

XIX e XX. 

Em cada canto desse acarbouço espacial os arranjos vão sendo 

costurados num todo que se destina a organizar o processo de 

acumulação primitiva, articulando o Estado as imbricações escalar 

de conjunto, o Estado promove fazendo as acumulações localizadas 

convergirem para servir ao aprofundamento geral do eixo agricultura 

– industria, mediante o qual o eixo geral seja o da industrialização 

da sociedade brasileira. (Moreira, 1989:27) 

Assim, se estabelece a estratificação social nas relações do campo juntamente com 

suas disparidades em conseqüência de o poder está centralizado, logo a aquisição dos 

meios de produção e renda também, bem como a posse da terra está nas mãos de poucos, 

daí surgem as transformações como a mudança na base técnica da agricultura e a 

emergência do complexo agroindustrial foram dois fatores de transição radical da agricultura 

e ressalta – se a o incentivo do Estado através de financiamentos para o consumo de 

produtos industriais. Então é notória a intervenção do Estado em prol da modernização da 

agricultura e como conseqüências a grande diversidade dos elementos econômicos e 

sociais se instalavam. Com isso surge a luta organizada por movimentos, que exigem as 

ocupações coletivas de terras com intuito de promover a reforma agrária massiva, e 

soluções para conflitos já instalados. Assim, o Estado inicia um processo de reforma agrária 

através de pacotes de desapropriações não sendo o ideal dos clássicos de reforma agrária, 
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desse modo o estado não consegue desenvolver políticas que assegurem uma eficácia 

social. 

“Ao criar o assentamento, o Estado assume a responsabilidade de viabilizá – lo. 

Queira o estado (na pessoa daqueles que o fazem existir) ou não, o desempenho de um 

assentamento desempenho do Estado”.(NEAD, 2004:65) 

Para o Estado cabe assegurar o cesso a terra onde o assentado deve produzir de 

acordo com parâmetros estabelecidos pela burocracia estatal, escolhendo o produto de 

mercado, segundo a concepção do Estado, assim o assentado tem garantia de produção 

dentro dos limites do assentamento. 

A população assentada 

Diante do universo pesquisado no PA a população assentada em sua maioria é do 

município de Parintins, mas de outras comunidades locais que vem em busca de terra para 

poder produzir, pois essas pessoas não tinham trabalho ou trabalhavam para fazendeiro, 

também existem os ex – trabalhadores urbanos, sendo que esta população de alguma forma 

é constituída de cidadãos excluídos da sociedade. Conforme a pesquisa, houve também um 

processo de migração totalizando 15% de assentados no Núcleo Urbano e 14% na 

Comunidade do Açaí vindos dos mais diversos lugares como: do Estados do Pará, do Mato 

Grosso e Amapá. Quanto à escolaridade 03% eram analfabetos no núcleo e 0% na 

comunidade; 67% no núcleo e 57% na comunidade estudaram até o Ensino Fundamental; e 

30% no núcleo e 43% na comunidade cursaram o Ensino Médio, mas não concluíram. 

Ressaltando que a maioria dos assentados não tem nenhuma escolaridade no trabalho com 

a terra, no cultivo de agriculturas ou mesmo na criação de animais. Apresentam também 

assentados jovens com idades entre 20 a 35 anos, ou idosos acima de 70 anos já sem força 

para o trabalho no campo, assim somente uma pequena parcela encontram – se em idade 

de trabalho e realmente trabalhando com agricultor. Existe também uma parcela que mesmo 

assentada desenvolve o trabalho assalariado temporário. 

Os assentados e sua organização interna: 

Tamanho do assentamento 

Em relação ao tamanho do PA tem uma área de 78. 270 hectares, no entanto por 

falta de uma política de divisão territorial existem várias diferenças entre a concentração de 

famílias assentadas de uma comunidade para outra. 

Como pode ser observado nas duas áreas pesquisadas no Núcleo Urbano de Gleba 

de Vila Amazônia e na Comunidade do Açaí, onde na primeira área existe um grande 

número de famílias segundo o presidente o senhor Jesiel Prata, disse haver 
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aproximadamente 300 famílias sendo que na segunda área existem 14 famílias residentes. 

Através destes dados percebemos a concentração de famílias no âmbito urbano do PA. 

Organização do espaço no assentamento 

Quanto à organização do espaço no PA apresentam –se com um arranjo interno 

peculiar de cada área no Núcleo Urbano existem índices do processo de urbanização tal 

lugar encontra –se em transição onde não está totalmente urbanizado bem como não é mais 

rural, as casa estão distribuídas em quadras, também aí estão localizadas sedes das 

organizações sociais comunitárias visto que tal lugar desempenha função administrativa, 

enquanto que na Comunidade do Açaí o espaço tem função de morada onde todos os 

assentados pertencentes a esta comunidade estão organizados em uma área de acesso, 

pois ocuparam a beira da estrada com suas casa, e neste local também construíram um 

centro comunitário e uma igreja. Ambos espaços tem a função de atender a necessidade de 

morar e se relacionar socialmente, uma vez que os lotes ficam mais adentro desses locais 

em áreas mais fechadas pela floresta. 

O tamanho e a caracterização dos lotes 

Conforme entrevista realizada com o Chefe do INCRA local, existem políticas 

estabelecidas por um contrato com cláusulas para que o assentado se fixe no lote do PA, 

dentre tais destacamos que o assentado não pode desmatar indiscriminadamente sem 

autorização do IBAMA; deve morar na área do projeto; não pode alienar, hipotecar e nem 

arrendar sua área; tem por obrigação cultivar direto e pessoalmente no lote. 

Com relação à extensão dos lotes varia entre 04 a 100 hectares por família. Em 

entrevista com os beneficiários identificamos que há uma interação quanto ao tamanho dos 

lotes estabelecendo limites conforme as leis e as necessidades de cada família beneficiada, 

esta varai também de acordo com o tipo de atividade desenvolvida, a partir de tal critério se 

destaca as diferenças entre os lotes dos assentados do Núcleo Urbano, pois em tamanho 

variam de 05 a 11 hectares. Um caso interessante é que alguns dos entrevistados têm áreas 

de plantação em um antigo Colégio Agrícola tendo por direito só plantar roça de raiz. Quanto 

aos assentados da comunidade do Açaí observamos que as destinadas a eles são maiores 

variam de 50 a 160 hectares, através deste dado releva –se que o critério de100 hectares 

por família não foi cumprido, isto trás dúvidas se na divisão interna dos limites do 

assentamento existem concessões para uns ou tal diferenciação é estabelecida conforme a 

atividade produtiva, entretanto vale ressaltar que todos os entrevistados tem seus lotes 

demarcados, isto demonstra a divisão formal realizada pelo INCRA. Nas visitas realizadas in 

loco também observamos a existência de casas de pessoas não assentadas no interior do 

PA, pois não poderiam uma vez que um dos critérios é não ser funcionário público, assim 

fica a dúvida como realmente está se configurando a apropriação no PA? 

 12713



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

O uso da área dos lotes em formas das atividades produtivas 

Com relação à forma de exploração nos lotes em sua maioria dos assentados tem a 

terra como propriedade familiar para desenvolver o trabalho produtivo familiar/individual, a 

ser caso isolado mencionado anteriormente dos agricultores que utilizam a área do Colégio 

Agrícola organizados coletivamente, onde tudo que é produzido é divido igual mente no final 

do mês. Nos casos estudados nas duas áreas da pesquisa a maioria dos beneficiários, 

seguem os critérios estabelecidos pelo INCRA de não desmatar. Segundo entrevistas 

detectamos duas exceções onde os assentados desmataram todo seus terrenos, 

considerando que a atividade desenvolvida pelos mesmos é a extração de madeira, tal 

situação no Núcleo Urbano totaliza 03% dos assentados exploram de maneira 

indiscriminada a terra, e na Comunidade do Açaí são 07% também praticam a extração de 

madeira sem cumprir a lei de explorar apenas 30% do imóvel. Dentre as áreas destinadas 

para produção algumas são utilizadas para a pecuária em pequena escala. No geral a 

relação de trabalho no uso da terra é de subsistência sem ainda causar grandes impactos 

na degradação do solo, tem a terra como renda, mas necessária para sua sobrevivência. 

Condições de infra - estrutura 

Sobre as condições do PA identificamos situações precárias nas infra – estruturas 

existentes. A princípio como relatado anteriormente destacamos o papel do Estado que ao 

criar um assentamento tem por dever viabiliza – lo. Desse modo entendemos que a melhoria 

na qualidade de vida dos agricultores fica diretamente ligada as obrigações do Estado desde 

o tamanho do lote, até as construções de infra – estrutura como: estradas, postos de saúde, 

energia elétrica, crédito etc; todos esses elementos são fundamentais para o 

desenvolvimento produtivo do agricultor, em conversas informais e também nas entrevistas 

foram citados os descasos do poder público com o meio rural em geral, assim fica evidente 

a conjuntura política é resultado das precariedades nas condições internas quanto aos 

elementos de infra – estrutura. Assim, tal situação se torna discurso, mas não 

operacionalidade do poder público. E muitas vezes os assentados não sabem de que 

órgãos representativos do Estado devem reivindicar melhores condições. 

Acesso aos créditos de instalação e condições de moradia 

No que se refere à abrangência das políticas para atender a inserção social, 

econômica e produtiva das famílias consideramos todo tipo de liberações como crédito 

Alimentação e Fomento e Habitação. Segundo o Chefe do INCRA tais recursos Alimentação 

e Fomento são destinados ao assentado para que ele possa se fixar no lote após o cadastro 

no órgão seguido da formalização de um processo em nome do produtor, esse recurso pode 

ser liberado estipulados em R$ 500,00 para alimentos e R$ 100,00 para materiais e 

equipamentos, e respectivamente recebem o crédito Habitação. Identificamos contradições 
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ao entrevistarmos os agricultores onde de acordo com os assentados do Núcleo Urbano 

73% afirmaram não receberem ou ter recebido e 27% responderam receber ou ter recebido 

ao serem assentados; e na Comunidade do Açaí 53% ter recebido e 43% não receberem ou 

ter recebido. No entanto também identificamos que alguns aplicaram tais recursos em outros 

fins, visto que em sua maioria nas áreas estudadas as casas são de madeira cobertas de 

palha com apenas dois cômodos, divididos em 01 quarto e 01 cozinha, também com piso de 

barro, assim com mínimas condições de morada. 

Água, energia elétrica, esgoto e telefonia 

A disponibilidade de serviços como água, energia e telefonia são essenciais para o 

desenvolvimento de qualquer atividade social e principalmente para instalação do agricultor 

na área com um mínimo de conforto. De acordo com visitas de campo através da realização 

de entrevista com o senhor Jesiel Parta presidente do Núcleo Urbano de Gleba de Vila 

Amazônia em sua concepção a energia é de qualidade funcionando 23 horas por dia e o 

único problema é que falta se estender às famílias que ainda não tem tal serviço; considera 

o abastecimento de água eficaz, porém também deve ser estendido, pois o SAAE que tem 

um projeto para ampliar o sistema de água, porém faz –se necessário à vinda de mais 

moradores. 

Embora estas famílias ainda têm tais serviços realizados de forma parcial, isto 

significa um avanço no geral se comparado com outras localidades do PA, visto que o 

problema é mais agravante. Segundo dados obtidos no INCRA estava prevista a construção 

de 15 poços artesianos para 2003 no PA, e só foram construídos 08, em oficina com os 

assentados o INCRA detectou o problema das colônias em obterem água e avaliou a 

necessidade da construção de 20 poços para atender a demanda. No entanto ao 

entrevistarmos os assentados residentes nesta localidade eles relatam seu 

descontentamento no serviço de abastecimento de água por razão de racionamentos 

sucessivos, do mesmo modo o sistema de energia e, além disso, alguns moradores afirmam 

realizar gatos para poderem disponibilizar de tal serviço. No que se refere à Comunidade do 

Açaí 22% das famílias, possuem água encanada, mas por sistema próprio através de 

gerador, e 78% não tem água encanada situação essa que representa o problema de 

abastecimento de água no PA, embora os lotes da comunidade estão localizados perto 

igarapé servindo para abastecer a maioria das casas, no entanto as famílias têm que 

carregarem água até suas casas. Quanto à energia segundo a presidente a senhora Mª de 

Lourdes Ribeiro existe uma rede de energia, no entanto a comunidade não tem como 

manter o gerador funcionando, desse modo é usado quando passa algum jogo de futebol ou 

em época de festa da comunidade, e isso só é possível com a colaboração de todos os 

comunitários, antes havia uma taxa e o gerador funcionava sempre, como alguns moradores 

não colaboravam este meio de obtenção de energia elétrica não teve continuidade. 
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Com relação a esgoto através de observações diretas verificamos não existe 

nenhuma rede de esgoto no PA. Quanto à telefonia no Núcleo Urbano identificamos a 

existência da prestação de tal serviço pela empresa telemar nas duas áreas pesquisadas. 

Estradas e transporte 

Na vida cotidiana dos assentados a estrada é de grande utilidade coletiva, nas 

atividades escolares, ou para casos de saúde, compras etc. O meio de transporte é o 

mediador do assentado com a cidade. No PA existe uma estrada que condiciona o acesso a 

grande parte das 43 comunidades do projeto, quanto aos aspectos de condições de uso 

esta não é asfaltada sendo de piçarra, assim tornando – se inacessível na época de chuva. 

Enquanto as estradas que dão acesso aos lotes de acordo com os assentados encontram –

se em um estado mais problemático, pois, os próprios assentados criam caminhos para 

poderem ter acesso aos seus lotes localizados mais adentro da mata, assim esses 

trabalhadores são obrigados a transportar seus produtos até a comunidade muitas vezes 

nas costas de saco em saco segundo relato dos próprios, alguns já dispõe de bicicletas ou 

tricícolo3. Em geral as condições das estradas estão precárias ocasionando dificuldades de 

deslocamento aos produtores como o problema de tempo. Quanto aos transportes existem 

03 caminhões que passam duas vezes por dia sendo uma pela manhã e outra à tarde, 

também atualmente existe uma balsa implantada pela prefeitura para transportar os 

produtores visto que o PA localiza – se em um terraço fluvial no meio do rio Amazonas em 

frente à cidade de Parintins, e a viagem do PA para cidade demora em média três horas (Vê 

tabela), considerando o escoamento da produção o transporte ainda significa um obstáculo 

para sua comercialização. 

 

Horários do Trajeto da Balsa. 

Dias da 

Semana 

Segunda/Sexta Sábado/ 

Domingo 

------------- Horário Horário 

Parintins/Vila 7:00 h 7:00 h 

Vila/ Parintins 8:00 h 8:00 h 

Parintins/Vila 12:00 h 10:00 h 

Vila/ Parintins 17:00 h 12:00 h 

Parintins/Vila ---------- 14:00 h 

Vila/ Parintins ---------- 17:00 h 

                                                 
3 Meio de transporte típico do município de Parintins, construído para o deslocamento de pessoas ou 
cargas.  
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Tabela 01 - Horários do Trajeto da Balsa 

Fonte: Levantamentos de dados Agosto/Setembro de 2004. 

Educação 

Um dos elementos que mais chamam atenção é o descaso quanto à educação. De 

acordo com visitas realizadas nas duas áreas de pesquisa detectamos problemas sérios 

relacionados à educação tanto quanto a infra – estrutura como no índice de escolaridade 

dos assentados. No Núcleo Urbano do PA, 03% dos assentados são analfabetos; 94% 

freqüentaram o Ensino Fundamental, destes poucos realmente chegaram até a 4ª série e 

03% cursaram o Ensino Médio nenhum concluiu. Na comunidade do Açaí ao contrário da 

outra área não tem nenhum analfabeto, 57% estudaram até o Ensino Fundamental e a 

maioria até a 4ª série e 43% estudaram até o Ensino Médio e alguns chegaram a concluir. 

Em relação à escolaridade dos filhos se torna atualmente uma das maiores preocupações 

dos assentados, pois na primeira área existem uma Escola de Ensino Fundamental e no 

antigo Colégio Agrícola funciona o Ensino Médio, este prédio encontra –se em situação 

precária visto que foi abandonado e praticamente todo depredado, e hoje reativado, porém 

não reformado os alunos e professores disputam espaço com os morcegos que ali habitam, 

bem como falta de infra - estrutura como a escassez de carteiras, quadros, água e todos os 

materiais necessários em uma escola. A situação da Comunidade do Açaí não se difere 

muito, pois a única Escola ali existente de Ensino Fundamental somente até a 3ª série, 

encontra –se totalmente abandonada em meio ao mato e atualmente a escola funciona no 

Centro de Conveniência da Comunidade em condições difíceis, também não tem carteiras 

suficientes e nem materiais essenciais para a efetivação da aprendizagem das crianças, 

sem contar que os professores não têm casa e nem como se instalarem na comunidade, 

dependendo assim da solidariedade dos pais dos alunos. 

Outro problema é os alunos de 4ª série do Ensino Fundamental que são obrigados a 

freqüentarem a Escola de outra comunidade mais no interior do PA, de acordo com dados 

obtidos havia um carro que servia para transportar as crianças, este era pago pelo FUNDEF, 

no entanto a prefeitura não efetivou mais o pagamento do mesmo, desse modo algumas 

crianças continuaram por vontade própria, mas tem que andar muito e os pais ficam com 

receio quanto à segurança dos mesmos no trajeto para escola. Da mesma forma os 

adolescentes e adultos que pretendem cursar o Ensino Médio ou estudam em outra 

comunidade passando por tais condições já mencionadas, ou se deslocam para Parintins 

em busca de educação. 

É notório o descaso do poder publico local, conforme as entrevistas as escolas tem 

como mantenedora a prefeitura, segundo pais de alunos da comunidade do Açaí nem a 

SEMED, principal órgão que auxilia a educação não visita a escola e desconhece o 
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problema. Quanto ao Núcleo Urbano o presidente afirmou a atuação e administração da 

prefeitura junto com a SEMD, no entanto fica a dúvida será que os técnicos de tal órgão não 

detectaram o problema dos morcegos junto com os demais? 

Deve se ressaltar que, os assentados ao serem indagados sobre a falta de uma 

escola de nível técnico no PA foram unânimes em expressarem a sua insatisfação com a 

real situação, nem eles próprios tem conhecimentos adequados sobre as atividades que 

desenvolvem, assim seus filhos em sua maioria não seguem a profissão dos pais, migrando 

para as cidades para se tornarem assalariados urbanos. Identificamos exceções onde dois 

agricultores relataram ter tido a oportunidade de se aperfeiçoarem em uma escola rural que 

existiu na Comunidade do Açaí antigamente. Desse modo fica quase impossível se falar 

produtividade uma vez que a educação é principio básico para qualquer ser humano exercer 

sua atividade social de trabalho, isto é comprovado nas entrevistas quando alguns 

agricultores relataram ter perdido sua produção por falta de conhecimento técnico. 

Serviço de saúde 

Devido à carência de outros serviços como transportes, condições da estrada e infra 

– estrutura no geral, a falta de serviços de saúde é explicável. Considerando todos esses 

fatores juntamente com a distância das comunidades no interior do PA é evidente a 

ausência de profissionais de saúde. Cabe ressaltar que no Núcleo Urbano do PA existe um 

Posto Médico, no entanto dificilmente existe a presença de enfermeiros quanto mais dos 

médicos. A atual situação foi comprovada, pois segundo os entrevistados do Núcleo Urbano 

73% tem acesso, 20% responderam às vezes sendo que eles se deslocam até Parintins 

para tanto; e 07% não têm acesso aos serviços de saúde no geral. E na Comunidade do 

Açaí 57% declararam terem acesso e 43% não tem, exceto quando há aquelas campanhas 

de vacinação que os agentes aparecem na comunidade. Este quadro apresenta mais uma 

das dificuldades de sobrevivência dos assentados no atual contexto do PA, quando os 

mesmos têm um problema mais grave de saúde fica difícil a locomoção e já houve casos de 

morte pela carência de tal atendimento médico. 

O MUNDO SOCIAL DOS ASSENTADOS 

Os assentamentos em sua própria constituição são por si só uma forma organizada 

social, e os assentados participam diretamente deste processo de construção do espaço 

coletivo e social. Existe uma estreita relação com Estado este sendo o gerenciador do 

projeto de assentamentos, assim estabelecem formas de vida novas, diferenciadas do 

camponês comum em outro lugar, pois os assentados são segmentos sociais que acabam 

criando e envolvendo várias instituições sociais como sindicatos, partidos, igrejas, dentre 

outros movimentos sociais. Assim, é evidente a atuação social do PA de acordo com a 

dinâmica que este exerce na sociedade pela sua simples existência. 
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Associativismo 

O desempenho do associativismo mede o grau de participação dos assentados 

distribuídos em diferentes tipos de organizações sociais. Os dados obtidos no Núcleo 

Urbano demonstram que 37% dos entrevistados participam de alguma entidade, quanto que 

63% não tem nenhum vínculo com qualquer tipo de associação. Na comunidade do Açaí 

43% participam e 57% não participam. Essas relações são estabelecidas com os mais 

diversos tipos de entidades e enquanto uns não se envolvem os freqüentam tem mais de 

uma instituição social dentre elas destacamos: Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, 

Associação Agrícola, associação de Mulheres, Cooperativa Agrícola do Quebra, Partidos 

dos Trabalhadores Rurais, associação dos Familiares de Vila Amazônia, Igrejas Católicas e 

Protestantes etc. Um dado que chama atenção é para a participação feminina a maioria dos 

entrevistados destacaram as esposas envolvidas e mais ativas na integração social da 

comunidade. As organizações ainda não estão bem estruturadas mesmo por que a maioria 

funciona no Núcleo Urbano isto dificulta uma participação mais efetiva de todos os sócios, 

logo suas dimensões de atuação. 

Sociabilidade e Lazer 

No núcleo Urbano do PA as relações sociais não são mais tão estreitas e 

espontâneas devido a intervenção das condições urbanas, onde há índices de violências 

significativos, bem como o aparecimento de galeras e outros elementos contribuem para o 

distanciamento das pessoas que estão vivendo conforme os aspectos da cidade. 

No contexto da Comunidade do Açaí as relações ligadas à vida social se 

estabelecem espontaneamente e por meio de algum parentesco familiar construindo –se 

assim, uma integração social não somente no espaço interno na comunidade que os 

assentados residem mais também com a cidade e com outras comunidades pertencentes ao 

PA. Nas atividades cotidianas os entrevistados informaram haver uma integração de troca 

em comum através de favores, ajudas ou construções coletivas outros relatam o índice de 

algumas brigas entre vizinhos. No entanto, quando os comunitários realizam atividades 

festivas, esportivas reunindo um maior número de pessoas, vizinhos e familiares algumas 

vezes segundo entrevistados acontecem brigas em decorrência do excesso de bebida 

alcoólica. Este dado foi detectado somente quando não existia a presença de mais pessoas 

na realização da entrevista. 

A PRODUÇÃO DO ASSENTAMENTO 

Conforme a lógica dos assentamentos estes espaços são multiplicadores da 

economia local da cidade e do Estado do qual esses pertencem. Isto não ocorre no 

Assentamento de Gleba de Vila Amazônia e é muito preocupante perceber que não houve 

 12719



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

um desenvolvimento produtivo e técnico e com isso um retorno da produção agrícola para 

economia local e muito menos a nível estadual. A caracterização da produção agrícola do 

assentamento é de produção familiar ainda em pequena escala, é pouco desenvolvida em 

relação aos municípios próximos. Visto que de acordo com os entrevistados nem todos 

sobrevivem da produção agrícola alguns tanto no Núcleo Urbano quanto na Comunidade do 

Açaí são aposentados e a produção é somente para o consumo próprio, é interessante 

destacar a quantidade de mulheres viúvas nessas mesmas condições. 

 

Principais produtos cultivados no Assentamento 
01 Núcleo Urbano Comunidade do Açaí 
02 Mandioca Mandioca 
04 Banana Milho 
05 Cupuaçu Feijão 
06 Acelora Macaxeira 
07 Abacate Caju 
08 Laranja Banana 
09 Limão Pimentão 
10 Caju Cará 
11 Coco Pupunha 
12 Batata Cupuaçu 
13 Arroz Abacaxi 
14 Graviola Cacau 
15 Guaraná Açaí 

Tabela 02 – Principais produtos cultivados no PA. 

Fonte: Levantamento de campo Agosto/Setembro de 2004. 

Analisando a tabela acima percebemos uma grande diversidade de produtos 

somando um total de 24, no entanto um importante aspecto a ser considerado é fato que 

somente a mandioca é comercializada periodicamente, e os demais são quase 

exclusivamente somente para consumo próprio, sendo um importante na alimentação dos 

assentados. E de acordo com os entrevistados algumas vezes eles vendem ou trocam, isto 

acontece geralmente no interior do assentamento e raramente vendem tal produto na feira 

da cidade. Assim ressalta – se o claro destaque da mandioca, pois a maioria dos 

entrevistados planta e alguns vedem assim, além da sua importância na renda familiar ainda 

é o principal produto na alimentação dos assentados. 

Criação animal 

Quando realizamos as entrevistas nas casas dos assentados percebemos que todas as 

famílias criavam algum tipo de animal esses servem basicamente para alimentação dos 

assentados. No que se refere à criação de gado bovino, encontramos na Comunidade do 

Açaí 01 beneficiário que trabalha neste ramo, é necessário ressaltar que seu rebanho é 
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pequeno conforme o próprio destacou, um outro aspecto interessante é considerar está no 

imóvel apenas 03 meses e já tem 02 hectares do seu terreno explorado, tal atividade 

expressivamente utiliza uma grande proporção de área bem como degrada aceleradamente 

o ambiente. Esta produção destina – se a criação de gado para corte. 

Extrativismo 

Segundos os entrevistados do Núcleo Urbano 47% praticam a pesca, mas somente 

de subsistência; 10% extraem madeira vale ressaltar que esta atividade é desenvolvida para 

a fabricação de carvão para o consumo próprio, e 43% não desempenham nenhum tipo de 

extrativismo tanto animal como vegetal. Um dos entrevistados declarou desenvolver o 

trabalho assalariado para os fazendeiros da região, ele se definiu como empreiteiro. Outro 

dado referente aos entrevistados é que esses desenvolvem as mais diversas profissões 

como: mecânico, músico, dentre outras, isto demonstra que as relações de trabalho neste 

lugar já sofreram alterações visto a influência da urbanização e a configuração de novas 

necessidades conforme a transformação deste espaço em com característica e elementos 

de atividades da cidade. Quanto a Comunidade do Açaí 43% dos entrevistados praticam a 

pesca também para consumo, cerca de 21% extraem madeira esta atividade ainda consiste 

na derrubada manual com utilização de moto –serra. Tais assentados declaram ter o 

acompanhamento do IBAMA segundo o senhor Delson Costa Ramos “O IBAMA orienta para 

comercializar a madeira, fazer os documentos para madeira ser despachada e não 

clandestina” (Assentado da Comunidade do Açaí, 2004), ou seja, existe um controle deste 

órgão quanto o desenvolvimento desta atividade, no entanto alguns reclamaram não ter 

mais lucros por que a fiscalização do IBAMa só serve para o pequeno extrator enquanto que 

existem grandes madeiras extraindo em quantidade bem maior sem fiscalização efetiva. É 

evidente que o extrativismo não é tão expressivo nessas áreas em alguns aspectos servindo 

no auxílio na alimentação e em outros se destaca uma porcentagem relativamente baixa na 

prática efetiva como meio de sobrevivência. 

Beneficiamento 

No caso do beneficiamento a farinha da mandioca, bem como seus derivados 

destacam –se, visto que no geral nas áreas de estudo a maioria (Vê gráfico) dos assentados 

trabalham com tal produto, logo este revela –se como produto bruto da produção do PA de 

acordo com o número de venda. Conforme análise mesmo a porcentagem de assentados 

que beneficiam a mandioca ser baixa é bastante significativa em comparação com outros 

meios de renda que falaremos mais adiante, ou seja, no geral esse número é relativamente 

expressivo no desenvolvimento da agricultura local do PA, uma vez que muitas das 

plantações ainda são novas. Assim é difícil destacar a efetiva importância do beneficiamento 

da mandioca. sendo que alguns os assentados desenvolvem outra atividade como meio de 
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renda, mesmo assim com as outras formas de renda a oriunda do beneficiamento da 

mandioca se destaca. 

 

41%

59%

Beneficiam a
mandioca

Não beneficiam

 

Gráfico 01 – Beneficiamento da Mandioca no PA. 

Fonte: Levantamento de campo Agosto/ Setembro de 2004. 

Comercialização da produção do assentamento no contexto local 

Considerando no geral a comercialização se dá na Feira de agricultores na cidade de 

Parintins, isto demonstra a participação dos assentados na economia local, mesmo sem 

expressivo significado à comercialização da produção agrícola do PA ampliar a oferta de 

produtos primários na feira. De acordo com as entrevistas os assentados revelam a 

presença de atravessadores, ou venda direta no Núcleo Urbano para os comércios locais 

mesmo assim, a predominância de escoamento acontece realmente na feira, verificamos 

que até mesmo os que não tem este como meio de sobrevivência comercializam às vezes 

nas próprias áreas de observação os mais diversos produtos já citados anteriormente. 

Quanto os que têm nesse o único meio de renda vendem em média 02 a 05 sacos por 

semanas. 

O ACESSO À TECNOLOGIA E AO CRÉDITO 

O desempenho e sucesso da produção agrícola implicam em parte do acesso ao 

auxílio de créditos aos beneficiários uma vez que para sua instalação e para produção 

familiar necessitam de um auxilio visto as suas limitações quanto às condições sócias 

econômicas. Quanto à tecnologia os segundo assentados do PA em entrevista afirmam não 

disporem de tal nível e muitas vezes poucas informações sobre mais tecnologias quando 

visto o caso das inovações agroindustriais, identificamos apenas inovações quanto o uso de 

alguns produtos químicos a exemplo adubos químicos. Isto fica evidente ao considerarmos 

as condições de produção, pois no âmbito geral detectamos índices altos quanto à 

precariedade de infra –estrutura, no caso do Núcleo Urbano alguns produtores dispõe de 

Casa de Farinha e todo o material necessário para o beneficiamento da mandioca ou 

mesmo sobre a aquisição de insumos manuais para produção. E na Comunidade do Açaí a 
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situação não difere, o que facilita é que existe uma Casa de Farinha a qual atende todos na 

comunidade. Assim neste contexto não existe a utilização de equipamentos maquinários na 

produção agrícola. 

Assistência técnica, crédito e financiamento 

No contexto do assentamento a implementação de políticas públicas de assistência 

técnica, crédito e financiamento têm suas contradições. Conforme um levantamento feito 

pelo senhor Rickson da Cruz Valente no ano de 2003 a assistência técnica do local 

necessitava de uma mudança, assim foi solicitado se autoriza –se outra entidade para 

prestação de tal serviço com isso o IDAM e a COOTEMPA assumiram esse compromisso. 

Segundo os assentados do Núcleo Urbano 58% declararam receber ou terem recebido 

assistência outros 38% disseram não receberam e 4% responderam que somente às vezes. 

Em contrapartida na Comunidade do Açaí 22% afirmaram que sim e 78% declaram não 

receberem. Os dados referentes às assistências prestadas para viabilizar a produção foram 

declarados sem determinar um único órgão ou auxilio, desse modo alguns são referentes, 

por exemplo, de projetos de parcerias implementados pelo governo, prefeitura e INCRA 

assim, destacaram pacotes de auxilio materiais dentre outros, também muitos assentados 

avaliam o projeto Bolsa Família como uma importante assistência o que detectamos como 

um dado preocupante visto que, gera nas famílias um comodismo e em muitos casos essas 

estão passaram a depender de tal renda; bem como influencia as famílias planejarem mais 

filhos para poderem continuar recebendo a ajuda do governo, pois, um filho passa para o 

outro conforme a idade exigida no cadastramento, ou seja, os próprios assentados não têm 

uma definição quanto à prestação de acessória que os órgãos públicos tem que exercer no 

assentamento devido o governo ser o principal viabilizador responsável pelo PA. 

Quanto às políticas de conservação do meio ambiente no núcleo 58% afirmam sim, 

38% não e 04% disseram às vezes são auxiliados, e na comunidade 50% declararam 

receber, 43% não e 07% disseram às vezes, segundos os entrevistados ao se cadastrarem 

um dos critérios do INCRA é que eles não desmatem toda a área, como também 

ressaltaram que receberem algumas informações do IBAMA, e alguns também destacaram 

o Projeto Gavião Real, no entanto nenhum desses órgãos realiza de maneira efetiva um 

acompanhamento em relação à implementação de conservação do meio ambiente. Assim 

conforme as entrevistas detectamos a falta de uma assistência técnica mais freqüente e 

abrangente para ser possível orientar e acompanhar os agricultores conforme suas 

necessidades. 

Com relação ao acesso a créditos os assentados demonstraram certa uma 

insatisfação, pois segundo os próprios os programas do governo nem sempre condizem 

com a realidade do PA, a exemplo as palavras do senhor João Cursino Ramos “Eu vejo que 
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enquanto o governo não aplicar no ambiente que agente mora, não adianta nada, o técnico 

vem e diz que é para plantar açaí que é para nossa terra e agente planta”(Assentado do 

Projeto da Gleba de Vila Amazônia, 2004) de acordo com os entrevistados os créditos 

existem, no entanto são determinados para somente um produto o qual nem sempre é 

próprio para se desenvolver no ecossistema do PA, e nem os agricultores detém as técnicas 

necessárias para efetivarem o seu desenvolvimento. Outra situação é questão do Crédito 

Rural, muitos não conseguem oficializar seus projetos no Banco, e quando o fazem nem 

sempre o recurso é aplicado integramente no projeto, esta realidade é reflexo de muitos 

fatores relacionados à educação, ao nível técnico dos assentados, as condições de 

produção, escoamento dentre outros fatores que influem diretamente aos aspectos sócios 

econômicos do PA. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A luta pela terra está diretamente vinculada a questão do campo no Brasil, o que 

sempre foi motivo de indagação e pesquisa científica, e no momento da atual conjuntura em 

que o país vive, também questiona –se com estão as políticas de desenvolvimento para o 

campo brasileiro. Assim, em função do Projeto de Assentamento da Gleba de Vila Amazônia 

ser recente e também identificarmos a necessidade de se realizar de mais estudos 

relacionados ao campo no Amazonas escolhemos este como objeto de pesquisa. Assim, 

nos propusemos a conhecer sua realidade no âmbito histórico, político e sócio – econômico. 

Procuramos desenvolver uma análise voltada para a qualificação e quantificação dos 

fenômenos sem estabelecer diagnósticos prontos, ou muito menos gerenalizar, uma vez que 

estudamos uma única realidade, no entanto, de acordo com observações assistemáticas e 

coletas de informações identificamos que as comunidades têm os mesmos problemas assim 

a realidade de uma se reflete na outra. 

No contexto especifico estudado, detectamos que as condições de infra – estruturas 

são bastantes precárias e tal necessidade acontece ou por os assentados não terem acesso 

a créditos, ou vezes por não investirem os auxílios que recebem para o seu determinado 

fim. Assim, entendemos tal situação acontece muitas vezes pela inexperiência dos 

assentados, sendo uma alternativa de pagar investimentos anteriores, ou pela ineficácia de 

fiscalização pelo órgão que liberou a mesma. Em função desta e outras situações, 

percebemos que a população assentada é excluída da sociedade e identificou no mundo 

rural uma possibilidade de trabalho e renda para sua sobrevivência. Essa estimativa é 

confirmada quando se consideram os dados de nível de escolaridade e os de condições de 

infra – estrutura, e é neste contexto, que os assentados tentam estabelecer estratégias de 

reprodução familiar e sustento próprio. Quanto à dinâmica de organização social os 

assentados procuram em sua maioria estabelecer entidades, para através destas conseguir 

melhorias nos bens e serviços do PA. Quanto à extração de madeiras é mínima e tem o 
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acompanhamento do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente), também esta atividade 

não degrada de maneira acelerada por ser ainda manual. 

A produção do PA é um dado preocupante, pois a maioria dos assentados tem na 

produção o seu trabalho e a aquisição da renda é por outros meios como bolsa escola, 

aposentadoria dentre outros, assim o beneficiamento da produção é baixo, e deste modo à 

comercialização causa pouco impacto na economia local, em contrapartida as condições 

dos que são realmente agricultores é difícil em relação a transportes, bem como a 

assistência técnica que não atende a demanda, pois não acompanha os agricultores, tendo 

como materiais de trabalho somente insumos manuais o que influência na quantidade da 

produção, uma vez que o trabalho manual é mais lento e difícil. Assim, como é possível num 

assentamento com tais necessidades, que aconteça a reforma agrária se as condições dos 

assentados enfrentam são precárias e ineficaz. Visto que, serviços de água, saúde, escola 

dentre outros o que significa o mínimo de condições para a uma familiar poder viver não são 

realmente implementados, e efetivados pelo Estado. Aí fica o questionamento, até que 

ponto este PA está trazendo benefícios e melhoria de vida para sua população sempre 

excluída da sociedade, uma vez que deixou de lutar pela terra e trabalho, mas agora vive 

em condições precárias quanto à qualidade de vida e quanto ao acesso a bens e serviços. 

Contudo, a existência do PA requer uma ampliação das demandas de infra – estrutura 

coletiva e de serviços necessária à viabilização econômica, social das unidades de 

produção familiar, e neste processo é a recriação deste espaço que parece está tudo por 

fazer, que precisa ser revista e somente a partir daí, os assentados se tornaram sujeitos do 

lugar que habitam. 
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