
BELÉM-PA, 2013

REGIÃO AMAZÔNICA

Sistematização da Experiência do Programa Bolsa Verde

C O N S E R V A Ç Ã O  A M B I E N T A L  E  S U P E R A Ç Ã O  D A  P O B R E Z A  N A  



Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Izabella Monica Vieira Teixeira – Ministra

Secretaria de Extrativismo e 
Desenvolvimento Rural Sustentável
Paulo Guilherme Francisco Cabral – 
Secretário

Departamento de Extrativismo
Larisa Ho Bech Gaivizzo – Diretora

Gerência de Gestão Socioambiental
Andréa Arean Oncala – Gerente

Instituto Internacional de Educação do 
Brasil
Maria José Gontijo – Diretora Executiva

Supervisão Técnica – MMA
Andréa Arean Oncala
Cecilia Manavella

Coordenação Geral – IEB
Manuel Amaral Neto - Gerente do 
Escritório Regional de Belém

Autores
Romier Sousa (IFPA)
Manuel Amaral Neto (IEB)

Revisão gramatical
Glaucia Barreto

Projeto gráfico e design editorial
Luciano Silva e Roger Almeida

Fotografias
Acervo IEB

Impressão
Alves Gráfica e Editoral

Copyright © 2011 by Instituto Internacional 
de Educação do Brasil
O conteúdo desta publicação é de inteira 
e total responsabilidade dos seus autores, 
não das organizações ligadas à idealização e 
impressão da obra.



L I S TA  D E  S I G L A S

ACS – Agente de Saúde Comunitário
ADEPARÁ – Agência de Defesa Agropecuária 
do Estado do Pará
ASAREAJ – Associação dos Moradores da 
Reserva Extrativista do Alto Juruá
Cad Único – Cadastro Único
CAGROQUIVAIA – Conselho do 
Assentamento Agroextrativista, Várzea, 
Quilombolas e Grupos Afins das Ilhas de 
Várzeas de Abaetetuba
CAR – Cadastro Ambiental Rural
CEB – Comunidades Eclesiais de Base
CETAM – Centro de Educação Tecnológica do 
Amazonas

CNS – Conselho Nacional de Saúde

CPT – Comissão Pastoral da Terra
DAP – Declaração de Aptidão ao PRONAF
DERACRE – Departamento de Estrada e 
Rodagem do Acre 
EMATER – Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural
FLONA – Floresta Nacional
FUNAI – Fundação Nacional do Índio
GIZ – Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit

HANDS – Healt and Development Service

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
ICMBio – Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade
IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária 
Florestal do Acre
IDAM – Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado 
do Amazonas
IDEAS – Instituto para o Desenvolvimento 
da Economia, do Indivíduo, do Ambiente e da 
Sociedade
IDEFLOR – Instituto de Desenvolvimento 
Florestal do Pará
IEB – Instituto Internacional de Educação do 
Brasil
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário
MDS – Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome
MMA – Ministério do Meio Ambiente 
MP – Ministério Público
MPA – Movimento dos Pequenos Agricultores
MST – Movimento dos Trabalhadores sem Terra
PA – Projeto de Assentamento
PAA – Programa de Aquisição de Alimentos
PAE – Projeto de Assentamento 
Agroextrativista
PBV – Programa Bolsa Verde
PETI – Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil
PGPM – Programa de Garantia de Preços 
Mínimos
PNAE – Programa Nacional de Apoio à 
Alimentação Escolar
PRONAF – Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar
RDS – Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável
RESEX – Reserva Extrativista
SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas
SEDENS – Secretaria de Desenvolvimento 
Florestal, da Indústria, do Comércio e dos 
Serviços Sustentáveis
SEMA – Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente
SNUC – Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação
SPU – Secretaria de Patrimônio da União
STTR – Sindicato de Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais
TI – Terra Indígena
UC – Unidade de Conservação
UEA – Universidade do Estado do Amazonas
UFAC – Universidade Federal do Acre
UFAM – Universidade Federal do Amazonas





AP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã OAP R E S E N TA Ç Ã O

A educação como direito dos povos do campo e como estratégia de fortalecimento do 
desenvolvimento rural sustentável  são os princípios que orientam a elaboração do Programa de 
Formação dos beneficiários do Bolsa Verde.

Alinhado com a estratégia de conciliar o combate à pobreza com a dimensão ambiental, 
o Programa Bolsa Verde insere-se em um conjunto mais amplo de medidas que vão além do 
incentivo à conservação ambiental e da elevação da renda da população beneficiária. 

A promoção da cidadania e da melhoria da qualidade de vida e o incentivo à participação 
dos beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, educacional, técnica e profissional 
são imprescindíveis para o sucesso do Programa.

A presente publicação apresenta uma sistematização da experiência do Programa Bolsa 
Verde, sob o enfoque das demandas, contexto e necessidades dos beneficiários do Programa em 
relação a um Programa de Formação Ambiental que tenha como objetivo ampliar o rol de opor-
tunidades e acesso a serviços, alavancando seu patamar de inclusão social e produtiva.

 
Paulo Guilherme Cabral

Secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável
Ministério do Meio Ambiente
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1
Em 2011, o governo fede-

ral lançou o Programa de Apoio 
à Conservação Ambiental – Bolsa 
Verde (PBV) (Lei nº 12.512/2011, 
regulamentado pelo Decreto nº 
7.572/2011) com o objetivo de in-
centivar a conservação dos ecos-
sistemas e promover a cidadania, 
a melhoria das condições de vida e 
a elevação da renda da população 
em situação de extrema pobreza 
que exerça atividades de conser-
vação dos recursos naturais nas 
áreas de que trata o art. 5º. (BRA-
SIL, 2011). 

O Programa é voltado para 
grupos sociais em situação de 
extrema pobreza que vivem em 
áreas socioambientais prioritá-
rias, como: Florestas Nacionais 
(FLONA), Reservas Extrativistas 
Federais (RESEX) e Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável Fe-
derais (RDS); Projetos de Assen-
tamento Florestal (PAF), Projetos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(PDS) e Projetos de Assentamen-
to Agroextrativista (PAE) insti-
tuídos pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA); e outras áreas rurais 

IN T R O D U Ç Ã O

1 TOLEDO, V. M. M.; BARRERA-BASSOLS, N. A etnoecologia: uma ciência pós-normal que estuda as sabedorias tradicionais. 
Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 20, 2009.
2 O IEB é uma associação civil brasileira sem fins econômicos, voltada para a capacitação e formação de pessoas ligadas à conservação ambiental, 
tendo como eixos a formação técnica, institucional e política. Os Programas e projetos da instituição atendem a um público diverso de atores 
sociais envolvidos com a sustentabilidade em suas diversas interfaces, dentre os quais estão comunidades extrativistas, assentados, pequenos 
produtores rurais, populações indígenas, profissionais e estudantes da área ambiental. Tem sede em Brasília, um escritório regional em Belém-PA 
e outros quatro escritórios nos municípios de Manicoré, Lábrea, Boca do Acre e Humaitá, no Sul do estado do Amazonas.

 “A nós, os pesquisadores 
treinados nos recintos acadê-
micos da ciência moderna, 
ensinaram a entender as téc-
nicas, a inventariar as espécies 
utilizadas e a descobrir os sis-
temas de produção, energia e 
abastecimento por meio dos 
quais os grupos humanos se 
apropriam da natureza. Pou-
cas vezes nos ensinaram a re-
conhecer a existência de uma 
experiência, de certa sabedo-
ria, nas mentes de milhões de 
homens e mulheres que dia 
após dia trabalham a natureza 
precisamente mediante essas 
técnicas, essas espécies e es-
ses sistemas. Hoje, no alvore-
cer de um novo século, esses 
homens e mulheres formam 
ainda a maior parte da popu-
lação dedicada a apropriar-se 
dos ecossistemas do planeta. 
E é justamente esse esqueci-
mento da investigação cientí-
fica o que fez com que a ci-
vilização industrial fracassasse 
em suas tentativas de realizar 
um manejo adequado da na-
tureza” (TOLEDO & BARRERA-
-BASSOLS, 2009, p. 32)1

indicadas pelo Comitê Gestor do 
PBV e definidas pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente (MMA) 
(BRASIL, 2011).

No intuito de sistematizar a 
experiência de implementação do 
Programa nos dois primeiros anos 
de existência, o governo brasileiro 
estabeleceu parceria com o Insti-
tuto Internacional de Educação 
do Brasil (IEB)2. O trabalho re-
alizado pelo IEB consistiu em: i) 
registrar os principais avanços e 
desafios na implementação de um 
Programa de Apoio à Conservação 
Ambiental no Brasil e redução da 
pobreza extrema no meio rural; ii) 
construir um instrumento de di-
vulgação das ações do programa e 
instrumentalizar lideranças sociais 
quanto ao seu funcionamento em 
âmbito nacional; iii) refletir sobre 
a percepção dos beneficiários do 
Programa em relação à erradica-
ção da pobreza e à conservação 
ambiental; e iv) analisar as prin-
cipais demandas para a continui-
dade do Programa em relação à 
capacitação dos beneficiários. A 
parceria tem o apoio da Embaixa-
da Britânica por meio do Projeto 
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PPY BRA 1022 “Implementação 
de pagamento de Serviços Am-
bientais no Brasil (Bolsa Verde)”.

Esta publicação é o resul-
tado desse processo de sistemati-
zação, o qual foi desenvolvido no 
período de 2011 a 2012, pela ação 
do governo brasileiro, coordena-
da pelo MMA em parceria com o 
Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS), Ministério do De-
senvolvimento Agrário (MDA), 
INCRA, Secretaria de Patrimônio 
da União (SPU), entre outros.   

O documento está dividido 
em quatro partes que se articulam 
entre si. A metodologia descreve 
de forma detalhada o caminho 
percorrido para a realização da 

3 O território é uma das categorias de análise da Geografia e recentemente tornou-se um conceito muito 
utilizado por diversas ciências que se ocupam dos processos de produção do espaço. Utilizou-se este 
conceito na perspectiva de FERNANDES (2006). FERNANDES, B. M. Os campos da pesquisa em 
educação do campo: espaço e território como categorias essenciais. MOLINA, Mônica. A pesquisa em 
Educação do Campo. Brasília: Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, 2006.

sistematização. A segunda parte 
contextualiza brevemente a ex-
periência do Programa, especial-
mente na Amazônia brasileira. Em 
seguida, faz-se uma reflexão sobre 
o desenvolvimento do Programa 
a partir da percepção de gestores, 
lideranças e beneficiários, visan-
do entender seu funcionamento 
e identificar as características dos 
territórios3 priorizadas pela ação 
governamental e os desafios en-
frentados no dia a dia pelas famí-
lias. Por fim, apresentam-se algu-
mas lições sobre a implementação 
do Programa nesses dois primeiros 
anos de existência e os desafios 
que seguem para a consolidação 
efetiva dos objetivos propostos.

Caminhante, são teus rastros 
o caminho, e nada mais; ca-
minhante, não há caminho, 
faz-se caminhar ao andar. (An-
tômio Machado)
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2
2.1Marco conceitual

A sistematização de experiências4 é a 
ferramenta que mais se aproxima da valori-
zação dos conhecimentos gerados pelas co-
munidades locais e grupos sociais coletivos. É 
considerada um exercício que se refere neces-
sariamente a experiências práticas concretas, 
conforme afirma Holliday (2006): 

“Processos sociais dinâmicos em per-
manente movimento; processos complexos 
em que se interrelacionam, de forma con-
traditória, um conjunto de fatores objetivos 
e subjetivos” (Holliday, 2006, p. 21).

Para Holliday (2006), o que diferen-
cia a sistematização de outros processos de 
reflexão é a intenção de teorizar sobre a prá-
tica, buscando transformá-la, modificá-la, 
melhorá-la no sentido dos objetivos pelos 
quais ela existe. Portanto, é necessário com-
preender os processos sociais vivos e com-
plexos, circulando entre seus elementos, 
percebendo a relação entre eles, percorren-
do suas diferentes etapas, localizando suas 
contradições e tensões. Assim, será possível 
entender sua lógica e extrair ensinamentos 
que possam contribuir para o enriquecimen-
to tanto da prática como da própria teoria 
em questão (HOLLIDAY, 2006).  

Além dessa, outra referência concei-
tual importante para este trabalho é Freire 
(2005), que destaca a importância de valori-
zar os sujeitos sociais como detentores de sa-
beres e com possibilidades de reflexão – ação 

– sobre suas práticas.  
O Programa de Apoio à Conservação 

Ambiental foi criado para reduzir a pobreza 
extrema e apoiar a conservação dos recursos 
naturais por populações rurais. Em virtude 
dessa dupla finalidade e por visar beneficiar 
populações nos mais longínquos rincões do 
País – onde em geral grande parte das polí-
ticas públicas ainda não chegou – sua im-
plementação tornou-se dúbia, remetendo a 
um grande desafio. A complexidade dessa 
implementação, ocorrida nos dois primeiros 
anos de existência do Programa, certamente 
proporcionou um rico aprendizado aos seus 
participantes. Dessa forma, aprender com 
o Programa e aperfeiçoá-lo são os grandes 
objetivos metodológicos deste processo de 
sistematização.

2.2 Etapas da sistematização 
As diretrizes metodológicas que norte-

aram esta sistematização basearam-se na co-
leta de informações sobre os grupos familiares 
que têm vivenciado a experiência do PBV e 
acumulado conhecimento com suas práticas 
sociais. As informações foram levantadas por 
meio de entrevistas realizadas com gestores 
e agentes públicos diretamente envolvidos 
com a implementação do Programa em nível 
federal; de um estudo sobre a operacionaliza-
ção do PBV realizado pelo IEB; de oficinas de 
capacitação para gestores e beneficiários do 
Programa; e de um estudo exploratório com 
famílias beneficiárias do Programa em comu-
nidades ribeirinhas.

ME T O D O LO G I A2222222222222222

4 Por “sistematização de experiências” entende-se a metodologia desenvolvida pelo Movimento de Educação Popular da 
América Latina.
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Com base nessas diretrizes e de acordo 
com o que nos propõem Holliday (2006) e 
Chavez-Tafur (2007), a sistematização foi re-
alizada a partir de duas etapas: 
I. construção do entendimento sobre os focos 

da sistematização da experiência do PBV e 
levantamento de dados secundários referen-
tes ao Programa; e

II. realização das atividades de sistematização, 
que seguiram a seguinte lógica de construção: 

•  Resgate da situação inicial do Pro-
grama, realizando uma caracterização 
geral do contexto e dos pressupostos que 
orientam suas ações. 
• Descrição e análise crítica do processo, 
buscando identificar os avanços e desafios 
vivenciados por gestores públicos e famí-
lias de agricultores beneficiárias nesses 
dois anos de funcionamento do Programa. 
• Identificação dos novos aprendiza-
dos e lições geradas pelo processo em 
comparação aos pressupostos iniciais.
Abaixo, descreve-se detalhadamente 

cada método de coleta das informações utili-
zado no estudo.

2.2.1 Entrevistas com gestores do Programa 
Bolsa Verde 

Realizaram-se entrevistas com represen-
tantes das instituições gestoras do PBV a fim 
de entender o funcionamento do Programa, se 
inteirar sobre o andamento de suas ações e co-
letar informações que permitissem qualificar a 
relação desses gestores com os seus benefici-
ários. As entrevistas ocorreram no dia 25 de 
agosto de 2012, em Brasília.

2.2.2. Estudo sobre a operacionalização do 
Programa Bolsa Verde

O levantamento das informações para 
o estudo, realizado entre 23 de julho e 9 de 
agosto de 2012, foi estruturado de forma a 
contemplar a análise de duas dimensões: a 
operacionalização do PBV e o seu impac-
to sobre a dinâmica produtiva das famílias 
(IEB/MMA, 2012a). As entrevistas foram 
realizadas em duas UCs de uso sustentável, 
ambas da categoria RESEX, e em um Proje-
to de Assentamento Ambientalmente dife-
renciado da Reforma Agrária5, da categoria 
PAE (Tabela 1). 

5 Este conceito é relativamente recente e possui relação direta com a Portaria MEPF nº 88/1999, que direciona obtenções de 
terras incidentes nos ecossistemas Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pantanal e demais áreas ambientalmente protegidas para 
áreas já antropizadas. São considerados Assentamentos Ambientalmente Diferenciados: Projeto de Assentamento Extrativista 
(PAE), Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) e Projeto de Assentamento Florestal (PAF).

Região Município PAE/RESEX
Número de beneficiários

Total
Nº entrevis-

tados
Arquipélago do 

Marajó
Curralinho PAE Ilha do Mutum 16 15

Nordeste paraense São João da Ponta
RESEX Marinha 

São João da Ponta
108 18

Oeste paraense Santarém e Aveiro
RESEX Tapajós-

-Arapiuns
1281 15

Tabela 1. Informações sobre o PAE e as RESEXs estudadas. 
Fonte: IEB/MMA (2012a).
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 2.2.3 Oficinas de capacitação para gestores 
e beneficiários do Programa Bolsa Verde

Realizaram-se quatro oficinas de capa-
citação, com os seguintes objetivos: i) capa-
citar beneficiários e gestores locais sobre os 
principais mecanismos de gestão territorial e 
ambiental existentes; ii) proporcionar com-
preensão sobre o funcionamento do Progra-
ma e seus mecanismos de gestão; iii) apre-
sentar uma proposta inicial de formação dos 
beneficiários e construir demandas de temas 
de capacitação e formação, visando à me-
lhoria da qualidade de vida dos beneficiá-
rios; e iv) construir materiais iconográficos6 
para utilização nos Cadernos Pedagógicos 
do Programa7.  

As oficinas foram realizadas em três es-
tados da região Norte: Pará, Amazonas e Acre. 
Esses estados foram escolhidos pelo fato de 
concentrarem a maioria dos beneficiários do 
Programa na região Amazônica. As oficinas 
ocorreram em quatro cidades de acordo com a 
distribuição da maioria dos beneficiários: Santa-
rém-PA (31/2010 e 01/2011), Manaus-AM (07 
e 08/2011), Rio Branco-AC (21 e 22/2011) e 
Belém-PA (04 e 05/2012). Participou da capaci-
tação nas quatro oficinas um total de 99 pessoas, 

6 É uma forma de linguagem visual que utiliza imagens para representar determinado tema. A iconografia estuda a origem e 
a formação das imagens. Na indústria editorial, a iconografia é a pesquisa e seleção das imagens que serão publicadas em um 
livro, seja como tema principal da obra ou como complemento de um texto.
7 Os Cadernos Pedagógicos do Programa Bolsa Verde serão disponibilizados como materiais referenciais e servirão como 
roteiro para construção do percurso formativo a partir da matriz curricular da proposta de formação. São problematizadores 
dos temas a serem trabalhados e possuem um caráter metodológico e reflexivo. 

sendo 48 lideranças/beneficiários(as) e 51 gesto-
res/técnicos(as) de diversos órgãos do governo 
federal e estaduais. Do total de participantes, 45 
eram mulheres e 54 eram homens, oriundos de 
diversos municípios da Amazônia (Apêndice 1). 

As lideranças/beneficiários partici-
pantes eram oriundos de 31 áreas, incluin-
do PAEs (44%), RESEXs (23%), FLONAs 
(10%), RDSs (2%), PDSs (6%) e Sindica-
tos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
(STTR) (13%) dos municípios dos beneficiá-
rios (Figura 1 e Tabela 2). 

PAE
44%

PDS
6%

RDS
2%RESEX

23%

STTR
13%

FLONA
10%

Outros
2%

Figura 1. Áreas de origem (%) das lideranças/
beneficiários participantes das oficinas de ca-
pacitação do Programa Bolsa Verde.
Fonte: Oficinas de Capacitação (2012).
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8 BRASIL. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Plano de Manejo da Floresta Nacional 
de Sacará-Taquera, Estado do Pará – Brasil. Brasília-DF: IBAMA/Governo Federal, 2001.

Tabela 2. Identificação dos territórios das lideranças/beneficiários do Programa Bolsa Verde, par-
ticipantes das oficinas de capacitação.
Fonte: Oficinas de capacitação (2012), organizada pelos autores (2013).

Área dos beneficiários Estado Município Tipo de 
área

Part. na 
oficina

Famílias 
assentadas

Arapixi AM Boca do Acre RESEX 1 166

Balata-Tufari AM Tapauá e Canutama FLONA 1 48

Botos AM Humaitá PAE 1 203
Capanã Grande AM Manicoré RESEX 1 190
Gurupá Melgaço PA Gurupá e Melgaço RESEX 2 379
Ilha das Cinzas PA Gurupá PAE 2 69
Ilha de Melgaço PA Melgaço PAE 2 153
Ilha dos Macacos PA Breves PAE 1 970

Ilha Jejuteua PA Breves PAE 2 111
Ilha Pirauaia PA Bagre PAE 1 60

Ituxi AM Lábrea RESEX 1 187
Jenipapo AM Manicoré PAE 1 379

Juruti Velho PA Jurutí PAE 3 1.898
Lago Grande PA Santarém PAE 1 5.595

Mãe Grande de Curuça PA Curuçá RESEX 2 2000
Mapiá-Inauiní AM Boca do Acre FLONA 1 105

Mapuá PA Breves RESEX 2 400
Médio Purus AM Tapauá RESEX 1 1314

Nova Baixa Verde AC Rio Branco PDS 2 208
Porto Dias AC Acrelândia PAE 1 97
Realidade AM Humaitá PDS 1 176

Rio Madeira AM Novo Aripuanã RDS 1 733
Salé PA Juruti PAE 2 337

Santa Rosa do Purus AM Santa Rosa do Purus FLONA 1 12
São João Batista PA Abaetetuba PAE 1 296

São Joaquim AM Humaitá PAE 3 166
Saracá-Taquera PA Oriximiná FLONA 2 4978

Tapajós-Arapiuns PA Santarém RESEX 4 3.071
Uruapiara AM Humaitá PAE 1 229

Verde para Sempre PA Porto de Moz RESEX 3 1.850

Total 48 8.651
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Os gestores e técnicos participantes das 
oficinas pertenciam, em sua maioria (60%), 
ao Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio) e ao Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA). Os demais eram técnicos da Secre-
taria de Patrimônio da União (SPU), do MMA 
e MDS, bem como de assessorias técnicas, os 
quais foram convidados por gestores dos órgãos 
parceiros do Programa nos estados (Figura 2).

ICMBIO
33%

EMATER-PA
10%

Outros Técnicos
ATER-ATES

8%

INCRA
27%

SPU
14%

MMA/MDS
(BRASÍLIA)

8%

Figura 2. Instituições de origem dos gestores/
técnicos participantes das oficinas de capaci-
tação do Programa Bolsa Verde.
Fonte: Oficinas de capacitação (2012).

Dessa forma, todas as informações coleta-
das durante as oficinas, que representam a per-
cepção da realidade dos participantes, foram de 
extrema importância para compreender a dinâ-
mica de funcionamento do PBV na Amazônia. 
O fato de a metodologia adotada nas oficinas ter 
priorizado a participação dos sujeitos sociais na 
construção das informações, possibilitou uma fle-
xibilidade na constituição dos grupos para produ-

ção e análise das informações das localidades de 
origem dos participantes. Por essa razão, algumas 
informações estarão agrupadas por territórios 
(municípios, microrregião) (Ver Tabela 2). 

Para o levantamento das informações 
relacionadas aos beneficiários do Programa, 
utilizaram-se técnicas metodológicas partici-
pativas de construção, reflexão e socialização 
de conhecimentos, conforme descritas abaixo. 

Mapa mental. Foi desenvolvido em 
todas as oficinas de capacitação. Teve como 
principal objetivo construir uma visão integra-
da das comunidades/territórios a fim de iden-
tificar: características gerais dos ecossistemas e 
dos sistemas de produção e os potenciais pro-
dutivos das territorialidades no contexto de 
implantação do PBV (Figura 3).

Figura 3. Construção do mapa mental das co-
munidades pelos beneficiários/lideranças do 
Programa Bolsa Verde, na oficina de Manaus, 
Amazonas.
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Diagrama de Venn. Utilizado com o 
objetivo de analisar as relações institucionais 
e as políticas públicas desenvolvidas nas co-
munidades dos beneficiários/lideranças parti-
cipantes. Evidencia as relações que se estabe-
lecem entre os membros da comunidade e as 
instituições, possibilitando uma análise de sua 
importância nos processos de decisão e desen-
volvimento comunitário (VERDEJO, 2006)9 
(Figura 4). Esta técnica não foi aplicada na 
oficina em Belém (PA) em virtude da falta de 
tempo, gasto com a aplicação das outras técni-
cas. Dessa forma, os dados coletados por meio 
do Diagrama apresentados e analisados neste 
estudo são referentes às demais oficinas (San-
tarém-PA, Rio Branco-AC e Manaus-AM).

9 VERDEJO, M. Diagnóstico Rural Participativo: um guia prático. Brasília: SAF/MDA, 2006.

Figura 4. Apresentação do Diagrama de Venn da Comunidade Saraquataquera – Oriximiná, na 
oficina realizada em Santarém, Pará.

Entrevistas abertas. Foram desenvolvi-
das de maneira aleatória com os beneficiários 
do Programa. Teve como principal objetivo a 
coleta de informações referentes ao funcio-
namento do PBV nos territórios e ao uso dos 
recursos recebidos e sua importância para as 
famílias nas comunidades. 

Além dessas ferramentas foram reali-
zadas ainda reflexões coletivas sobre os me-
canismos de gestão dos assentamentos, UCs 
e áreas ribeirinhas; debates sobre o funcio-
namento do Programa nos estados e muni-
cípios; e levantamento de potenciais temas 
para capacitação e formação profissional dos 
beneficiários/lideranças.
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 2.2.4 Estudo exploratório em comunidades 
ribeirinhas em Abaetetuba-PA

O estudo exploratório foi realizado no 
município de Abaetetuba-PA, nos dias 27 e 28 
de janeiro de 2013. Este município foi escolhi-
do para a realização do estudo por duas razões 
principais. Primeiro, porque possui cerca de 4 
mil ribeirinhos vivendo em 21 ilhas, com uma 
grande diversidade em termos de regularização 
fundiária, a maioria reconhecida como PAE. 
Porém, há também áreas de remanescentes 
de quilombos, algumas ainda em processo de 
reconhecimento fundiário através do Estado 
brasileiro. Atualmente existem 421 benefici-
ários do PBV no município (BRASIL, 2013).

Além disso, neste município foi iden-
tificada uma demanda pelo PBV, iniciada a 
partir dos movimentos sociais organizados no 
município. Esses movimentos realizaram um 
diagnóstico sobre as condições de vida das 
populações ribeirinhas para comprovar a ne-
cessidade do benefício. Foi entrevistado um 
total de oito famílias, de quatro comunidades 
diferentes (Tabela 3).

A coleta de informações foi realizada por 
meio de entrevistas semiestruturadas (Apên-
dice 1), in loco, com as famílias beneficiárias10 

do PBV. O objetivo foi entender como o Pro-
grama está sendo desenvolvido nas comunida-
des ribeirinhas e como as famílias utilizam os 
recursos oriundos (Figura 5). 

Comunidade Tipo 
Nº famílias 
assentadas

Nº famílias 
entrevistadas

Rio Abaeté - Nossa 
Várzea II

Ribeirinha - 05

São João Batista PAE 288 01
São João Batista II PAE 534 01
Nossa Senhora do 

Livramento
PAE 124 01

Total 946 08

Tabela 3. Comunidades alvo do estudo exploratório realizado em Abaetetuba, Pará.
Fonte: Organizada pelos autores com dados do INCRA (2011). 

10 Todas as pessoas entrevistadas eram mulheres, beneficiárias do Programa Bolsa Família, uma condição para receber recursos do 
Bolsa Verde. Em alguns casos, os maridos participaram das entrevistas, mas, em geral, as questões foram respondidas pelas mulheres.
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Também foram entrevista-
das cinco lideranças do município: 
três presidentes de associações de 
ribeirinhos das ilhas e dois coorde-
nadores do Conselho do Assenta-
mento Agroextrativista, Várzea, 
Quilombolas e Grupos Afins das 

Ilhas de Várzea de Abaetetuba 
(CAGROQUIVAIA). O objetivo 
foi conhecer o contexto no qual 
o Programa foi iniciado no mu-
nicípio, bem como caracterizar a 
relação entre os beneficiários e os 
gestores do Programa.

Figura 4. Entrevista realizada com beneficiárias do Programa Bolsa Ver-
de, na comunidade Nossa Várzea II, em Abaetetuba, Pará.

“A Amazônia, além de possuir 
a maior reserva de diversidade 
biológicado mundo, é tam-
bém o maior bioma brasileiro 
em extensão e ocupa quase 
metade do território nacional 
(49,29%). A bacia amazônica 
acupa 2/5 da América do Sul 
e 5% da superfície terrestre. 
Sua área, de aproximadamen-
te 6,5 milhões de quilômetros 
quadrados, abriga a maior 
hidrografia do planeta, que 
escoa cerca de 1/5 do volu-
me de água doce do mundo” 
(IICA/NEAD, s/d).
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3
 3.1 A posse dos recursos naturais pelos po-
vos e comunidades tradicionais na Amazônia

De acordo com Pereira et al. (2010) 
cerca de 63% da Amazônia Legal são cobertos 
por florestas densas, abertas e estacionárias, 
e outros 22% são vegetação nativa não flo-
restal. Da área territorial da Amazônia Legal, 
aproximadamente 44% são Áreas Protegidas, 
compostas por Terras Indígenas (TI) (49% do 
total de Áreas Protegidas) e UCs (51%). As 
UCs possuem duas categorias: uso sustentá-
vel, que somam 33%; e proteção integral, que 
totalizam 18%.  

Nessas UCs de uso sustentável há uma 
grande quantidade de famílias vivendo e se re-
produzindo socioeconomicamente. Dados de 
2010 do Cadastro Nacional de Florestas Públi-

CO N T E X T O D A  E X P E R I Ê N C I A

cas, do MMA, apontam que 213 mil famílias 
(cerca de 1,5 milhão de pessoas) residem em 
áreas de florestas públicas comunitárias. Essas 
áreas correspondem a 62% do total de flores-
tas públicas do Brasil, que somam 128 milhões 
de hectares ou aproximadamente 15% da su-
perfície total do País (BRASIL, 2013).

Em relação aos assentamentos rurais, da-
dos do INCRA (2011)11 demonstram que so-
mente na região Norte existem quase 400 mil 
famílias assentadas em uma área de aproxima-
damente 65,5 milhões de hectares. Isto repre-
senta cerca de 43,40% das famílias e 76,38% da 
área em relação ao total no Brasil (Tabela 4). 
Atualmente existem em torno de 499 Projetos 
de Assentamento Ambientalmente Diferen-
ciado na região, onde vivem aproximadamente 
121 mil famílias (INCRA, 2012)12.  

11  INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Sistema de Informações de 
Projetos de Reforma Agrária-SIPRA. Projetos de Reforma Agrária Conforme Fases de Implementação. Brasília: 
MDA/INCRA, 2011.
12 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Assentamentos Verdes. Boletim de análise 
sobre o desmatamento em Assentamentos na Amazônia. Brasília: INCRA, dez/2012.

Superintendências Nº de Projetos Nº famílias assentadas Área (ha)
Belém (01) 338 84.688 3.589.166,38
Marabá (27) 495 69.657 4.497.666,67
Santarém (30) 220 73.150 13.587.642,60
Acre (14) 148 31.261 5.523.531,48
Amazonas (15) 142 52.068 27.624.020,96
Rondônia (17) 194 37.094 5.940.872,35
Amapá (21) 40 13.033 2.125.449,35
Roraima (25) 66 15.652 1.444.700,6
Tocantins (26) 366 23.172 1.216.001,42

Total (Região Norte) 2.009 399.775 65.549.051,81
Total (Brasil) 8.790 921.225 85.819.507,55

Relação entre Norte/Brasil (%) 22,86 43,40 76,38

Tabela 4. Número de projetos de assentamento rural na região Norte do Brasil.  
Fonte: INCRA (2011).
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 Quanto às populações ribeirinhas, a 
SPU estima que mais de 250 mil famílias na 
Amazônia habitem áreas de várzea, que em 
sua maioria ficam submersas durante boa parte 
do ano. São áreas tradicionalmente exploradas 
por grileiros ou outros que se dizem “donos das 
terras” e que estabelecem uma relação de de-
pendência, muitas vezes de escravidão, com as 
famílias ribeirinhas que sobrevivem por muitas 
gerações do manejo dessas áreas.  

Relatório de balanço das atividades da 
SPU demonstra que entre 2003 e 2010 foram 
tituladas aproximadamente 44.527 mil famílias 
em áreas urbanas e rurais13. Somente em áre-
as rurais foram concedidos títulos para 31.729 
mil famílias. Um exemplo da atuação da SPU 
no atual contexto de apoio ao desenvolvimen-
to da Amazônia é o Projeto Nossa Várzea, que 
desde 2005 reconhece a posse tradicional das 
famílias e comunidades ribeirinhas agroextra-
tivistas que vivem nas várzeas federais de rios 
e ilhas da Amazônia. 

 Esses números demonstram a impor-
tância e a necessidade de promover políticas 
públicas que possibilitem que esses milhares de 
famílias no Brasil, em especial na Amazônia, se 
desenvolvam e se reproduzam socioeconomica-
mente nos seus territórios utilizando, de forma 
sustentável, os ecossistemas em que habitam. 

3.2 O Programa Bolsa Verde nos territórios 
amazônicos

Em 2011, o governo federal lançou o 
Plano Brasil Sem Miséria, um conjunto de 
medidas de transferência de renda, amplia-
ção de acesso a serviços públicos e inclusão 
produtiva, com o objetivo de elevar as condi-
ções de vida da população mais carente. De 
acordo com o documento do MMA, na cons-
trução do plano de atuação do Brasil Sem 
Miséria foi verificado que, apesar de apenas 
15,6% da população brasileira residir em áre-
as rurais, ainda há aproximadamente 7,5 mi-
lhões de pessoas extremamente pobres nessas 
áreas. Isto é, quase metade (46,7%) das pes-
soas em situação de extrema pobreza está no 
campo (BRASIL, 2013). 

É neste contexto que nasceu o Programa 
de Apoio à Conservação Ambiental – Bolsa 
Verde. Pois identificou-se que grande parte 
dessas famílias em situação de extrema po-
breza reside em áreas conservadas e contribui 
para a manutenção de seus recursos naturais. 
A implementação do Bolsa Verde iniciou na 
Amazônia Legal, região Norte do País, onde 
foi identificada a maior concentração de áre-
as de conservação ambiental federais e com o 
maior público elegível (BRASIL, 2013).

 13 Título de Concessão de Uso para Fins de Moradia (CUEM), Concessão do Direito Real de Uso (CDRU), 
Termo de Autorização de Uso (TAU) e Doação. BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
Secretaria de Patrimônio da União. Balanço de Gestão 2003 – 2010. Brasília: MPOG/SPU, 2010.
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O Programa funciona com a transferên-
cia de recursos financeiros para as famílias ca-
dastradas no Bolsa Família e que atendem às 
condicionalidades sociais e ambientais defini-
das pela Legislação regulamentar14. São repas-
sados R$ 300,00 reais a cada três meses por fa-
mília beneficiada, por um período de dois anos. 
De acordo com o MMA (BRASIL,2013), em 
dezembro de 2012 a região Norte concentrava 
64% das áreas abrangidas pelo Programa; a re-
gião Nordeste, 26%; a região Sudoeste, 6%; e 
a região Centro-Oeste, 4%.

Neste tópico, realizou-se uma reflexão 
sobre o Programa com base na seguinte pro-
blemática: como o PBV vem sendo desenvol-
vido na prática das comunidades rurais no 
âmbito da Amazônia? Segundo documentos 
do governo federal: 

Em grande medida é este público que o 
Programa tem atingido na Amazônia. As di-
ficuldades de acesso às políticas públicas em 
geral também são refletidas nas ações do MDS 
e MMA em relação ao Bolsa Verde. Mesmo 
funcionando a partir do sistema estabelecido 
pelo Bolsa Família, que possui grande capila-
ridade em âmbito nacional, percebe-se que as 
famílias que vivem no espaço rural ainda têm 
grande dificuldade em acessar essas políticas. 

Os problemas começam com a falta de 
documentos de identificação pessoal (Certi-
dão de Nascimento, Registro Geral, Cadastro 
de Pessoa Física), o que dificulta a inserção no 
Cadastro Único do governo federal (Cad Úni-
co), um requisito fundamental para acesso aos 
benefícios sociais disponibilizados pelo governo 
federal. Esta informação é confirmada pela ges-
tora nacional do Programa. Em entrevista, ela 
ressaltou que o maior problema enfrentado pelo 
governo tem sido o fato de 50% dos possíveis 
beneficiários não estarem ou não terem sido lo-
calizados no Cad Único, e 25% não estão no 
Bolsa Família, restando apenas 25% para serem 
inseridos no Programa. O Programa está traba-
lhando com uma ferramenta chamada Busca 
Ativa, a qual mobiliza diferentes órgãos gover-
namentais para ir a campo identificar e cadas-
trar as famílias. Adotou ainda um processo de 

14 Condições sociais: encontrar-se em situação de extrema pobreza, estar inscrita no Cadastro Único dos 
Programas Sociais do Governo Federal (Cad Único) e prioritariamente ser beneficiária do Programa Bolsa 
Família. Condições ambientais: viver ou ser beneficiária de áreas rurais prioritárias, definidas pelo Programa, 
que cumpram com a legislação ambiental no que diz respeito ao percentual mínimo de cobertura vegetal e que 
desenvolva atividades de preservação e uso sustentável dos recursos naturais (MMA, 2013).

“Há uma pobreza que é mais difí-
cil de ser alcançada pela ação do Estado, 
perdida em regiões rurais longínquas do 
imenso território ou em zonas segregadas 
das grandes cidades. São pessoas que não 
estão inseridas em programas sociais e, 
muitas vezes, não têm acesso a serviços 
essenciais como água, luz, educação, saú-
de e moradia”(BRASIL, 2013).
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capacitação em alguns estados para instruir 
gestores sobre o PBV visando ao maior enten-
dimento sobre o mesmo. 

A grande distância que os beneficiários 
precisam percorrer para chegar à sede urba-
na dos municípios para cadastrar-se no Cad 
Único ou retirar a documentação necessária 
também foi apontada como um problema no 
avanço do Programa na região. Esse desloca-
mento se torna especialmente difícil onde o 
transporte é realizado por pequenos barcos, 
que requerem mais tempo e exigem mais 
combustível, elevando o custo, conforme nos 
revela uma das lideranças participantes da 
oficina em Manaus-AM: 

seus cadastros ou tirar documentos, nem 
sempre os órgãos públicos estão disponíveis 
para atendê-los. Não há qualquer prioridade 
para as pessoas que “vêm de longe”, e isto 
acaba desmotivando as famílias a regulariza-
rem suas documentações. 

O tema sobre extrema pobreza foi deba-
tido em todas as oficinas de capacitação. Mui-
tas lideranças e beneficiários têm dificuldades 
em aceitar o critério de R$ 70,00 per capita 
como elemento diferenciador nas comunida-
des pelo fato de não se considerarem “extre-
mamente pobres”. Em geral, os beneficiários 
preferem pensar no PBV como um mecanismo 
de apoio à conservação ambiental, apesar de 
isso não ter ficado muito claro para a maioria 
no início do Programa. 

O principal argumento dos beneficiá-
rios e lideranças nas comunidades, especial-
mente aquelas mais distantes dos centros 
urbanos, é que o cuidado com os recursos 
naturais é uma tarefa coletiva. Neste senti-
do, para as lideranças torna-se difícil avançar 
num processo de conscientização da comu-
nidade sobre a necessidade de conservação 
ambiental com esta diferenciação realizada a 
partir do critério de renda. 

Este parece ser um problema de origem 
do PBV, que não possui uma identidade clara. 
De fato, ainda há muita dúvida e/ou desinfor-
mação nas comunidades sobre o uso real desta 
renda, conforme revela uma participante da 
oficina no Acre: 

“Eu acho que dessa oficina deve 
sair encaminhamento para debater 
e propor. O local de cadastramento 
das famílias fica distante. É complica-
do chegar até o município. Tem outra 
forma de fazer chegar o recurso até os 
moradores? A gente se mantém presen-
te com um pacote de coisas: documen-
tação civil, parcerias com o estado e 
município, e fazer uma campanha para 
quando sair de lá chegar com a situação 
mapeada” (Liderança, oficina de capa-
citação em Manaus-AM, 2012).

A liderança acima também relatou que 
quando as famílias se deslocam para fazerem 
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“A maioria dos assentados pensa 
em usar como usa o Bolsa Família, o di-
nheiro do dia a dia, para comprar o ran-
cho..lá só de ir e falar da importância.. e 
o que é o beneficio pois não sabem pra 
que é esse recurso, não estão preocupa-
dos em manter a floresta” (Liderança, 
oficina de capacitação em Rio Branco-
-AC, 2012).

Os próprios gestores locais ainda pos-
suem dúvidas quanto ao uso desse recurso, 
conforme revela o estudo do IEB a partir dos 
discursos dos gestores:

“Os gestores destacam elemen-
tos diferentes – em termos do foco e 
da profundidade do objetivo do Bolsa 
Verde. Assim, enquanto o gestor res-
ponsável pelo Bolsa Verde no PAE des-
taca a situação de extrema pobreza dos 
assentados beneficiados pelo Programa, 
os gestores do ICMBio chamam aten-
ção sobre a relação do Programa com 
o componente conservação ambiental, 
chegando mesmo – no caso do gestor 
que participou da elaboração do Pro-
grama – a mostrar que o mesmo co-
meçou como uma política de combate 
à pobreza, mas que evolui para a ideia 
do pagamento por serviços ambientais 
(IEB/MMA, 2012a, p. 06).
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Por outro lado, parece que a ideia de um programa para “conser-
var a floresta” ganha força, conforme depoimentos de participantes nas 
oficinas de capacitação:

“Não sei por que as pessoas lá no PAE não querem assinar 
o Termo de Adesão, se é pra fazer o que já acontece aqui [manter 
a floresta]”. (Liderança do PAE Santa Quitéria, oficina de Rio 
Branco-AC, 2012). 

“Na RESEX Ituxi, o Programa Bolsa Verde é um incen-
tivo para pessoas cuidarem da biodiversidade, não só para 
ganhar dinheiro, mas está recebendo para cuidar, procurar 
saber onde está havendo “desmatação”. Nós fizemos monito-
ramento, teve um desmatamento e vamos investigar. Eu luto 
muito por isso para ver as coisas mudar. Eu sou do setor 3 na 
minha área, sempre depois de reunir no conselho nós vamos 
às comunidades para repassar. Lá, o Programa Bolsa Verde 
contemplou um monte de gente” (Liderança da RESEX do 
Ituxi, oficina de Manaus-AM, 2012).

“A consciência ecológica le-
vanta-nos um problema duma 
profundidade e duma vasti-
dão extraordinária. Temos de 
defrontar ao mesmo tempo o 
problema da Vida no planeta 
Terra, o problema da socie-
dade moderna e o problema 
do destino do homem. Isto nos 
obriga a repor em questão a 
própria orientação da civili-
zação ocidental. Na aurora 
do terceiro milênio, é preciso 
compreender que revolucio-
nar, desenvolver, inventar, so-
breviver, viver, morrer, anda 
tudo inseparavelmente ligado” 
(Edgar Morin, 1994).
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As discussões nas oficinas foram bas-
tante esclarecedoras sobre o funcionamento 
do PBV no âmbito local. É possível que a ur-
gência em promovê-lo nas comunidades vi-
sando ao alcance de suas metas tenha “quei-
mado” uma etapa importante de informação 
e conscientização das famílias quanto ao ob-
jetivo central do Programa.

 O processo de adesão ao PBV no mu-
nicípio de Abaetetuba parece diferenciar-
-se dos ocorridos na maioria dos territórios 
que o Programa abrange. Neste município, 
a iniciativa de adesão partiu do movimento 
social dos ribeirinhos, que ao saber da pro-
posta e que não seriam contemplados na 
primeira fase da ação federal, mobilizou-se 
para produzir um diagnóstico sobre a con-
dição socioambiental das famílias, e deman-
dou do MMA a execução do Programa nas 
Ilhas. Nas visitas de campo, percebeu-se que 
as famílias dessas ilhas conheciam mais so-

“No caso aqui, os assentados já 
estão tendo uma consciência, principal-
mente com a chegada do Bolsa Verde. 
Com a chegada do Bolsa Verde muita 
gente já sabe que não pode extrair árvo-
res porque de primeiro, eles diziam, ah! 
eu tenho uma árvore de virola, eu vou ti-
rar, ou de andiroba, agora ele já sabe que 
não. Tira assim, quando tá muito velha. 
Mas se eles tirarem, eles já pensam em 
colocar outra no lugar. Então, já tá tendo 
essa consciência, principalmente com a 
chegada do Bolsa Verde. Porque com o 
Bolsa Verde, quando eles [O Movimen-
to Social] começaram a dar palestras, 
era para preservação do meio ambiente” 
(beneficiária do PAE Nossa Senhora do 
Livramento, Abaetetuba-PA, 2013).

bre as finalidades da proposta quando com-
paradas às de outros territórios:
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Este caso de Abaetetuba gerou uma 
reflexão sobre qual seria o papel das organi-
zações sociais como agentes do conhecimen-
to, divulgação e acompanhamento das ações 
do Programa. Percebeu-se que o PBV ainda 
possui mecanismos de gestão e controle so-
ciais bastante frágeis no âmbito nacional, re-

gional e local. Por exemplo, inexistem diálo-
gos mais intrínsecos sobre o Programa e seus 
mecanismos de ação com as representações 
sociais gerais e locais. Contudo, verificou-se 
que essas fragilidades já foram identificadas 
pelo MMA e estão sendo estudadas medidas 
para superá-las. 
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4DISCUSSÃO E ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA 444444444444444444

15 COSTA, F. A. O uso de recursos naturais na Amazônia em face do desenvolvimento sustentável: Anotações para uma 
agenda das ciências da Sociedade. Manaus: FUNDAJ e UNAMAZ, 1995.
16 De acordo com esses autores: “Desde uma perspectiva agroecológica, o campesinato é, mais que uma categoria histórica ou 
sujeito social, uma forma de manejar os recursos naturais vinculadas aos agroecossistemas locais e específicos de cada zona, 
utilizando um conhecimento sobre tal entorno condicionado pelo nível tecnológico de cada momento histórico e o grau de 
apropriação de tal tecnologia”. SEVILLA GUZMAN, E.; GONZALES DE MOLINA, M. Sobre a evolução do conceito de 
campesinato. 3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2005.
17 De acordo com Gliessman (2005), agroecossistemas são originados a partir da manipulação ou de transformações humanas 
sobre os ecossistemas naturais com o intuito de obter uma produção agrícola.
18 REIJNTJES, C. Agricultura para o futuro: uma introdução à agricultura sustentável de baixo uso de insumos externos. 
Trad.: Jhon Cunha Comerford. Rio de Janeiro: AS-PTA, 1994.

4.1 Diversidade dos sistemas de produção e 
os usos dos recursos naturais pelas popula-
ções rurais amazônicas

Na Amazônia brasileira, vários pesqui-
sadores identificaram e descreveram a hete-
rogeneidade regional e as particularidades de 
práticas imprimidas ao espaço por pequenos 
produtores – camponês ou extrativista –, que 
representam novas territorialidades resistentes 
à expropriação. Com uma organização econô-
mica distinta da empresa capitalista, baseada 
na unidade familiar de produção e consumo, 
esses pequenos produtores caracterizam-se 
por sua autonomia relativa face à sociedade 
em que se inserem e sua capacidade de sobre-
viver a vários sistemas e situações socioeconô-
micas diferenciadas (COSTA, 1995)15.

 Da mesma forma, os beneficiários do 
PBV são diversos em sua forma de organiza-
ção, produção e relação com os recursos na-
turais. A partir da metodologia adotada na 
sistematização, realizou-se uma breve caracte-
rização dessas populações a fim de aprofundar 
o conhecimento sobre esses grupos sociais. 

Na análise dessas informações, identifi-
cou-se o que Sevilla Guzman & Gonzales de 
Molina (2005) chamam de diferentes graus 
de campesinidade (grados de campesinidad)16. 
Isto é, os beneficiários se encontram em di-

ferentes níveis de desenvolvimento, seja dos 
seus agroecossistemas, seja em termos organi-
zativos. E esses aspectos devem ser levados em 
consideração no entendimento do funciona-
mento dos seus sistemas de produção e orga-
nização social. 

Os agroecossistemas17 amazônicos são 
bastante variados e, em geral, possuem uma re-
lação muito forte com os tipos de ecossistemas 
que os originaram. De acordo com Reijntjes 
(1994)18, os agricultores montam suas estraté-
gias, suas escolhas, no sentido de criar, desen-
volver e realizar a manutenção dos sistemas de 
produção dos estabelecimentos agrícolas, em 
grande proporção pelas características especí-
ficas dos ecossistemas que estão inseridos.

As informações trazidas pelas lideran-
ças, beneficiários e gestores que participaram 
das oficinas de capacitação demonstram uma 
grande diversidade de tipos de sistemas de 
produção e uma variação de produtos obti-
dos. Neste sentido, apresenta-se neste tópico 
uma análise sobre a produção material das fa-
mílias beneficiárias. Optou-se por uma refle-
xão a partir de uma visão sistêmica, buscando 
identificar os principais potenciais em termos 
de fortalecimento do processo produtivo lo-
cal, visando à melhoria da qualidade de vida 
e da sustentabilidade socioeconômico-produ-
tiva das famílias.  
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Nesta direção, Figueredo & Miguel 
(2007)19 ressaltam a importância da teoria ge-
ral de sistemas como uma indicação importante 
ao estudo e à intervenção no desenvolvimento 
rural. Pinheiro (2000)20 reforça esta ideia afir-
mando: o enfoque sistêmico tem se tornado 
cada vez mais necessário ao entendimento de 
sistemas organizados e manejados pelos seres 
humanos, devido à crescente complexidade e 
à emergência do conceito de sustentabilidade, 
juntamente com seus desafios, principalmente 
em relação à questão socioambiental. 

4.1.1 Os sistemas de cultivo
Foram identificados 32 tipos de plantios 

desenvolvidos pelas famílias nos territórios estu-
dados (Apêndice 2). É possível que esta diversi-
dade seja bem maior no conjunto dos territórios. 
Observou-se que em geral as famílias priorizam 
a produção de gêneros alimentícios. Os cultivos 

19 FIGUEREDO, O. A. T.; MIGUEL, L. A. Algumas considerações sobre Desenvolvimento Rural a partir da perspectiva sistêmica. In: VII 
Congresso Brasileiro de Sistemas de Produção, Fortaleza, 2007.
20 PINHEIRO, S. L. G. O enfoque sistêmico e o desenvolvimento rural sustentável: Uma oportunidade de mudança da abordagem hard-systems 
para experiências com soft-systems. In: X Congresso Internacional de Sociologia Rural, Rio de Janeiro, 2000.
21 Hortaliças folhosas, raízes, bulbos, tubérculos, frutos diversos e partes comestíveis de plantas.
22 COSTA, F. A. Racionalidade Camponesa e Sustentabilidade. Belém: NAEA/UFPA, 1994, Paper nº 29.
23 BRONDÍZIO, E. S. Intensificação agrícola, identidade econômica e invisibilidade entre pequenos produtores rurais amazônicos: caboclos e 
colonos numa perspectiva comparada. In: ADAMS, C.; MURRIETA, R.; NEVES, W. (Orgs). Sociedades Caboclas Amazônicas: modernidade e 
invisibilidade. São Paulo: Annablume, 2006.

Figura 5. Sistemas de cultivo agregado (frequência) identificados nos territórios dos beneficiá-
rios do Programa Bolsa Verde. 
Fonte: Oficinas de capacitação – Programa Bolsa Verde (IEB/MMA, 2012a).

anuais como mandioca, milho, arroz e feijão são 
mais frequentes no conjunto das comunidades, 
assim como as plantas olerícolas21, demonstran-
do uma estratégia clara de produção para o con-
sumo das famílias (Figura 5).

Vários autores que estudam a agricul-
tura familiar camponesa têm trabalhado com 
uma abordagem que considera a família uma 
unidade de produção e consumo e, portanto, 
objetiva não so mente desencadear processos 
produtivos, mas tam bém assegurar as neces-
sidades básicas de seus membros (COSTA, 
199422; BRONDÍZIO, 200623). Porém, muitos 
desses cultivos também são fontes importantes 
de renda monetária.   

 As plantas frutíferas também têm uma 
importância significativa nos sistemas de cul-
tivo adotados por essas famílias (Ver Figura 5). 
Verificou-se que os quintais familiares (consu-
mo) e os sistemas diversificados a partir de ar-
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ranjos produtivos - como os sistemas agroflorestais - são característicos dessas populações. Além 
disso, possuem uma função importante na geração de renda monetária para as famílias.

Na Figura 6 estão os principais cultivos identificados nos territórios. 

24 BRASIL. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Plano de Manejo da Reserva Extrativista 
Tapajós-Arapiuns. Santarém: ICMBio/MMA, 2008.

Figura 6. Principais cultivos (frequência) identificados nos territórios dos beneficiários do Pro-
grama Bolsa Verde.
Fonte: Oficinas de capacitação – Programa Bolsa Verde (IEB/MMA, 2012a).

É importante frisar que esses cultivos em 
geral não são “solteiros” (monocultivos) e es-
tão associados a um processo de diversificação 
do ponto de vista temporal e espacial, haven-
do uma organização da sucessão entre culti-
vos alimentares e a regeneração da floresta. 
Isso pode ser observado na descrição realizada 
no Plano de Manejo da RESEX Tapajós-Ara-
piuns, em Santarém, no Pará: 

“A principal atividade econômica na RE-
SEX é a agricultura de corte e queima, voltada 
para a produção de farinha de mandioca. A cada 

ano, as famílias abrem roças com 2 a 6 tarefas 
de tamanho (equivalente a 0,5 a 1,5 ha), nor-
malmente em áreas de capoeira, dependendo da 
disponibilidade de terra. A colheita da mandioca 
começa um ano depois do plantio e coincide com 
o replantio da mesma roça. Ao final do terceiro 
ano ocorre a colheita da segunda safra e a roça 
é abandonada. Geralmente as famílias possuem 
três roças ativas: uma em crescimento, uma em 
fase da colheita e outra para o replantio. Se o pou-
sio for de cinco anos, o ciclo completo leva oito 
anos” (BRASIL, 2008, p. 25)24. 
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Tal conformação do agroecossistema 
tem sido nominado por alguns estudiosos 
como Sistemas Agroflorestais (BRIENZA JÚ-
NIOR et al., 2009)25, entendidos como siste-
mas diversificados, complexos, com integração 
de atividades produtivas e gestão familiar. Tais 
características marcantes no uso da vegetação 
possuem uma base mais ampla de sustentabi-
lidade social, ambiental e econômica. Além 
do mérito produtivo, esses sistemas produzem 
uma complexidade na produção de alimentos 
e ao mesmo tempo possuem um grau elevado 

de conservação ambiental, podendo gerar ser-
viços ambientais, transcendendo as teses com-
pensatórias assumidas na economia ambiental 
(MUELLER, 2012)26.

4.1.2 Sistema de criação de animais
Na criação de animais a lógica de produ-

ção parece ser a mesma do cultivo. As famílias 
priorizam a criação de animais para consumo e 
manutenção da alimentação. As criações mais 
frequentes são de animais de pequeno e médio 
porte, como patos, galinhas e suínos (Figura 7). 

25 BRIENZA JÚNIOR, S. B; MANESCHY, R. Q.; JÚNIOR, M. M.; FILHO,  A. B. G.; YARED, J. A. G.; 
GONÇALVES, D.; GAMA, M. B. Sistemas agroflorestais na Amazônia brasileira: análise de 25 anos de 
pesquisas. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, n. 60, 2009, p. 67-76, Edição especial.
26  MUELLER, C. C. Os economistas e as relações entre o sistema econômico e o meio ambiente. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1ª reimpressão, 2012, 562 p.

Figura 7. Sistemas de criação animal (frequência) identificados nos territórios dos beneficiários 
do Programa Bolsa Verde. 
Fonte: Oficinas de capacitação – Programa Bolsa Verde (IEB/MMA, 2012a).



33
Resumo Sistematização da Experiência do Programa Bolsa Verde: Conservação Ambiental e Superação da Pobreza na Região Amazônica

Os bovinos também são bastante fre-
quentes nos sistemas de criação nos terri-
tórios. Contudo, sua ocorrência é maior nos 
PAEs e demais áreas do INCRA, especialmen-
te aquelas que possuem áreas de terra firme. 
A criação é extensiva e sua finalidade é a pro-
dução de carne, leite e derivados. O aumento 
do rebanho desses animais nos territórios é um 
fato bastante preocupante, pois sua criação 
demanda a abertura de áreas para pastagem. 
Além disso, nas UCs, essa atividade é proibida 
pela legislação (SNUC), conforme ressalta a 
descrição no Plano de Manejo da RESEX Ta-
pajós-Arapiuns, em Santarém, no Pará: 

“Até recentemente, o gado bovino era prati-
camente inexistente, mas atualmente o número de 
famílias envolvidas nesta atividade está crescendo, 
fato que pode vir a se tornar um sério problema 
de gestão, uma vez que de acordo com a lei do 
SNUC a pecuária não é permitida em Resexs. 
De acordo com informações levantadas durante 
as reuniões de discussão do plano de manejo rea-
lizadas com as comunidades, atualmente existem 
cerca de 5 mil cabeças de gado na Resex. Além 
disso, diversos moradores têm manifestado inte-
resse em começar a criar ou aumentar o número 
de cabeças, mesmo após serem informados sobre 
a proibição do SNUC” (BRASIL, 2008, p. 26”).

Tem criação de galinha, pato e 
porco. Realizam a atividade de caça com 
Bozó [Armadilha feita com arma de fogo 
para matar caça] e através da lanterna-
gem [Atividade de caça com lanterna e 
arma de fogo durante o turno da noite] 
(beneficiária do Bolsa Verde, Abaetetu-
ba-PA, 2013).

O manejo de animais, em geral, é ex-
tensivo. Isto é, os animais são criados soltos 
nos quintais e com alimentação produzida nas 
propriedades (especialmente frutos das flo-
restas e cultivos alimentares, como o milho e 
mandioca). No caso de Abaetetuba-PA, acor-
dos comunitários para não criar mais suínos e 
a dificuldade de criá-los em cativeiro (preso) 
têm desestimulado as famílias de criá-los em 
grande quantidade. Segundo moradores das 
Ilhas, os animais entram nos sítios dos vizi-
nhos, causando problemas. 

 A estratégia da alimentação a partir 
de proteína animal está bastante associada 
à complementação através do extrativismo 
animal, conforme relata uma beneficiária em 
Abaetetuba-PA:



34
Resumo Sistematização da Experiência do Programa Bolsa Verde: Conservação Ambiental e Superação da Pobreza na Região Amazônica

Por outro lado, a criação de peixes tem 
crescido em alguns territórios como alternati-
va alimentar de proteína animal. A criação de 
abelhas (do gênero Apis ou Melípona) também 
vem se tornando uma atividade frequente em 
muitos territórios, e se caracteriza por ser uma 
importante fonte de renda nas comunidades27. 

4.1.3 Sistemas extrativistas 

“É bom viver no Ituxi. Faz menos calor 
e tem menos gasto. Na cidade todo dia tem que 
gastar. Tudo é caríssimo, um peixe de nada custa 
R$4,00. Lá nós temos lago bom, tambaqui, pira-
rucu, tracajá, jaraqui, matrinxã, pacu, todo tipo 
de peixe a gente pode trazer para nossa casa e não 
paga nada. A farinha não é comprada, a gente 

mesmo é que faz. Negócio de verdura e fruta? Nós 
mesmos plantamos. Na cidade, uma família gran-
de, é difícil o cara aguentar.” (Antonio Martins 
dos Santos, em ALMEIDA, 2009, p. 03)

O depoimento do Sr. Antônio Santos 
revela a importância do extrativismo para as 
populações amazônicas. No levantamento fo-
ram identificados mais de 20 diferentes produ-
tos extraídos das florestas, rios e oceano pelas 
famílias beneficiárias. Isso demonstra a grande 
diversidade de recursos naturais e uma forte 
relação de dependência dessas famílias dos 
ecossistemas que habitam. A extração de fru-
tos da floresta e a pesca nos rios e zona maríti-
ma predominam entre as atividades extrativas 
praticadas. Esse extrativismo é principalmente 
para consumo familiar (Figura 8).  

Figura 8. Sistemas extrativistas agregados (frequência) identificados nos territórios dos benefi-
ciários do Programa Bolsa Verde. 
Fonte: Oficinas de capacitação – Programa Bolsa Verde (IEB/MMA, 2012a).

27 MATA, T. C. da; AZEVEDO, H. P.; COSTA, M. N. da; BEZERRA, R. M.; SOUSA, R. P.; COSTA, A. P. 
da. Açaí com mel: uma experiência de pesquisa – desenvolvimento em comunidades ribeirinhas na Amazônia 
paraense. In: VII Congresso Brasileiro de Agroecologia, Fortaleza, 2011. 
28 Dos frutos do açaizeiro é extraído o vinho, polpa ou simplesmente açaí, como é conhecido na região. O açaí é habitualmente 
consumido com farinha de mandioca, associado ao peixe, camarão ou carne, sendo o alimento básico para as populações de 
origem ribeirinha. Com o açaí são fabricados sorvetes, licores, doces, néctares e geleias, podendo ser aproveitado também para 
a extração de corantes e antocianina. NOGUEIRA, O. L.; FIGUEIREDO, F. J. C.; MÜLLER, A. A. Sistemas de Produção do 
Açaizeiro. Belém: EMBRAPA, dezembro de 2006.
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A pesca artesanal de peixe e camarão e a 
extração de frutos como o açaí28, castanha-do-
-pará, miriti, bacaba, entre outros, garantem a 
alimentação familiar (Figura 9). Ademais, ser-
vem como “moeda de troca” entre comunidades, 
uma prática bastante comum entre as popula-
ções tradicionais na Amazônia, conhecida como 

O extrativismo é praticado principal-
mente em áreas coletivas (florestas, rios, oce-
ano). Com a valorização desses produtos e o 
aumento da população local, a pressão sobre 
esses recursos tem aumentado, levando à su-
perexploração, conforme foi observado na RE-
SEX Tapajós-Arapiuns:

“As terras com aptidão agrícola utilizadas 
por uma parcela dos beneficiários está se tornando 
insuficiente, devido à reprodução dos grupos fami-

29 InfoEscola. Escambo. Disponível em:  http://www.infoescola.com/economia/escambo. Acesso em: 23  fev. 2013.

Figura 9. Principais produtos extrativos (frequência) consumidos nos territórios dos beneficiá-
rios do Programa Bolsa Verde.
Fonte: Oficinas de capacitação – Programa Bolsa Verde (IEB/MMA, 2012a).

liares, pois a ampliação do número de dependen-
tes pressiona os recursos naturais sob responsa-
bilidade de cada família. Como consequência da 
redução de disponibilidade de terra, as pessoas são 
forçadas a derrubarem a cobertura vegetal que se 
encontra no inicio da sucessão natural, ou seja, 
realizam o plantio em áreas com poucos anos em 
pousio” (IEB/MMA, 2012a, p. 25).

Observou-se também a existência de 
conflitos internos nas comunidades pela dispu-

escambo. O escambo é uma atividade ancestral 
que consiste na troca comercial sem o envolvi-
mento de moeda ou objeto que se passe por tal, 
e sem equivalência de valor. É a forma original 
e mais básica que o ser humano tem de realizar 
trocas, geralmente com o excedente de produ-
ção de cada comunidade (InfoEscola, s/d)29.    
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ta do uso dos recursos. Porém, as maiores re-
clamações se referem à exploração dos recursos 
naturais da região por empresas e “os de fora”.

Outro aspecto importante observado é 
que nas comunidades onde o processo de ex-
tração dos produtos já está mais organizado, o 
esforço para manter os recursos naturais por 
um período mais longo parece ser maior. Um 
caso emblemático é o que ocorre na Ilha das 
Cinzas, no município de Gurupá, no Pará. Nes-
sa localidade, os ribeirinhos conseguiram mo-
dificar a pesca predatória do camarão de água 
doce para um manejo da extração, a partir de 
processos de capacitação, experimentação e 

A atividade pesqueira do camarão e água doce da espécie Macrobrachium amazonicum 
– conhecido popularmente como camarão canela, camarão comum e/ou camarão regional – é 
realizada por um número estimado de 10 mil famílias na grande região das ilhas do estuário 
amazônico. Essa região integra diversos rios, lagos e outros tipos de cursos hídricos, grandes e 
pequenos. O produto da pesca do camarão é de grande importância na vida das populações 
amazônicas, especialmente das ribeirinhas, como fonte de alimento, ocupação e renda. 

O camarão também tem importância cultural para essas populações, visto que é in-
grediente frequente em pratos típicos regionais. Do ponto de vista biológico, é de vital 
importância na cadeia alimentar da fauna aquática da região.

A atividade não tinha importância como fonte de renda direta, pois seu produto era 
mais utilizado para suprir parte das necessidades alimentares das famílias que moram na 
região. Essa dinâmica permaneceu até meados da década de 1970.

A demanda comercial era muito grande e as famílias passaram a viver quase que 
exclusivamente dessa atividade. Com o aumento da quantidade de matapis, muitos pesca-
dores passavam o dia todo na pesca. Isto trouxe uma série de implicações para o desenvol-
vimento dos sistemas de produção das famílias.

A partir de então, um grande número de moradores iniciou uma discussão sobre a 
necessidade de diminuir a pesca para dar tempo ao camarão de se reproduzir e crescer no-

organização social.  Este caso constitui-se uma 
referência nacional na produção ecológica 
deste produto (Box 1).

O manejo tem sido enfatizado como a 
forma de garantir a extração sustentada dos 
recursos naturais. No extrativismo da madeira, 
pesca e caça, por exemplo, há a preocupação em 
igualar as taxas de extração com a capacidade 
de regeneração da planta. No entanto, a taxa 
de extração biológica muitas vezes não garante 
a sustentabilidade econômica. Desta forma, a 
organização social e a produção de tecnologias 
para a melhoria do manejo tornam-se necessá-
rias para ampliar esta capacidade.

30 Extraído de SOUSA et al. (2010).

Box 1. Manejo ecológico de camarão de água doce: a experiência de Gurupá, Pará.30
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vamente. Este momento coincidiu com a chegada da equipe da Federação de Órgãos para 
Assistência Social e Educacional (Fase) na região para iniciar uma série de diagnósticos 
visando à identificação dos problemas relacionados à gestão dos recursos naturais em Guru-
pá. A presença dessa equipe foi um marco importante no debate iniciado pelos moradores.

A grande inovação foi realizada a partir da experimentação e desenvolvimento de 
uma espécie de viveiro que passou por diversas melhorias técnicas realizadas pelos pesca-
dores da Ilha das Cinzas. Foi percebido que ao deixar uma abertura de um centímetro no 
viveiro, os camarões menores voltavam à natureza permanecendo apenas os maiores. Os 
pescadores passaram também a discutir sobre o Acordo de Pesca, o qual foi estabelecido em 
uma Assembleia Geral, na Ilha das Cinzas. Os acordos surgiram como uma forma de lidar 
com os conflitos e estabilizar ou reduzir a pressão sobre os recursos pesqueiros locais.

A gestão dos recursos florestais na experiência local esteve ligada diretamente à pesca 
do camarão, principalmente pela manutenção das matas ciliares, principal refúgio e fonte 
de alimentação desses crustáceos. 

Figura 10. Principais produtos extrativos (frequência) para venda nos territórios dos benefici-
ários do Programa Bolsa Verde.
Fonte: Oficinas de capacitação – Programa Bolsa Verde (IEB/MMA, 2012a).

Apesar de a maior parte do produto do extrativismo praticado pelas famílias beneficiárias 
do PBV ser para consumo familiar, alguns são extraídos também para a venda, como é o caso de 
frutos, látex de seringueira, exsudatos, madeira, peixes etc. (Figura 10). 
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Entre os frutos mais vendidos e com 
maior participação na renda familiar dos bene-
ficiários estão o açaí e a castanha-do-pará. Na 
Resex do Ituxi, no Amazonas, é forte o envol-
vimento das comunidades na produção e be-
neficiamento da castanha-do-pará, conforme 
pode ser observado no texto abaixo: 

  “Com a safra da castanha, os moradores 
da Reserva Extrativista Ituxi vêm se dedicando 
à coleta do fruto, um dos principais produtos da 
UC. O trabalho envolve uma complexa opera-
ção. A maioria dos castanheiros chega a nave-
gar até 12 dias para alcançar os castanhais lo-
calizados nas cabeceiras dos três principais rios 
da reserva: Siriquiqui, Punici e Curequetê. Lá 
permanecem durante os quatro primeiros meses 
do ano. Algumas comunidades ficam totalmente 
desertas durante essa época. Todas as famílias 
se deslocam para o alto dos rios, explica Silvério 
Pessoa, tesoureiro da Associação de Produtores 
Agroextrativistas da Assembleia de Deus do Rio 
Ituxi e morador da comunidade Floresta. Desde 
a criação da Resex em 2008, a rede de parceiros 
que trabalha na UC investe em importantes as-
pectos da cadeia produtiva da castanha devido à 
importância econômica do fruto para os morado-
res locais. A melhoria da qualidade da castanha 
através da adoção de boas práticas de coleta e 
manuseio de frutos e sementes são exemplos des-
ses investimentos. (IEB/SULAM, 2012b).31

 Dessa forma, durante as oficinas, iden-
tificou-se uma demanda muito forte por técni-

cas para melhor aproveitamento dos diversos 
produtos oriundos da extração vegetal e ani-
mal. O potencial dos produtos de extrativismo 
nos territórios é muito grande, e eles podem 
ser valorizados no sentido de melhorar a renda 
monetária familiar, especialmente nas UCs:

“Diversos produtos apresentam potencial 
para o extrativismo que poderia ser mais bem ex-
plorado, tanto comercialmente como para subsis-
tência, como por exemplo: açaí (polpa e palmito), 
andiroba, bacaba, breu, buriti, castanha-de-caju, 
castanha-do-pará, cernambi, cipó-açú, cipó-titica, 
copaíba, cumarú, curauá, leite de sucuba, maça-
randuba, mel de abelha, patauá, piquiá, uxi, além 
de cipós, palhas, seringa, talas, leites e óleos. No 
entanto, o potencial de cada produto varia depen-
dendo da região ou comunidade, de forma que são 
necessários estudos/inventários para avaliar quais 
destes produtos podem efetivamente ser explorados 
economicamente” (BRASIL, 2008, p. 27-28).

Outro aspecto bastante debatido nas ofi-
cinas foram os obstáculos para a regularização 
das atividades extrativas. Atualmente, grande 
parte das comunidades desenvolve atividades 
extrativas irregularmente em termos da legis-
lação. Isto ocorre principalmente por causa da 
burocracia e da demora para aprovação e libe-
ração dos Planos de Manejo das Comunidades 
e também porque não existe assessoria técni-
ca adequada e permanente nos territórios. O 
relato de uma liderança da Resex Verde para 
Sempre é revelador neste sentido:

31 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO BRASIL. Programa Sul do Amazonas. Organização dos castanhais 
na resex Ituxi segue seu rumo. Brasília: IEB, 2012b. Disponível em:  http://nosuldoamazonas.blogspot.com.
br/2012/03/organizacao-dos-castanhais-na-resex.html. Acesso em: 23 fev. 2013.
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A sazonalidade dos produtos também foi 
um aspecto identificado na relação extrativa. 
A maioria dos produtos extraídos, especial-
mente aqueles que geram renda monetária às 
famílias, só estão disponíveis para extração du-
rante um período do ano. Em Abaetetuba-PA, 
por exemplo, o açaí exerce um papel bastante 
significativo na composição da renda fami-
liar. Contudo, essa renda é garantida somente 
de agosto a dezembro (Quadro 1)32, durante 
a produção dos frutos. Nos outros meses do 
ano - entressafra -, as famílias exploram outros 
produtos, mas com menor importância eco-
nômica para sua renda. Dessa forma, aquelas 
que dependem do açaí para a maior parte da 
sua renda passam por dificuldades financeiras 
sérias fora dos meses de produção. É o que se 
chama de “pobreza extrema sazonal”. 

32 Os demais produtos, apesar de contribuírem pouco para a renda monetária das famílias, são bastante importantes como 
alimento para sua subsistência. Quanto à pesca, os meses em que não se desenvolve a atividade referem-se ao período do defeso. 

Quadro 1. Calendário sazonal das principais atividades produtivas em Abaetetuba, Pará. 
Fonte: Trabalho de Campo em Abaetetuba (2013).

Produtos/
meses do 

ano
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Açaí        x x x x x
Miriti x x x          

Bacaba x x x          
Cupuaçu  x x x         
Banana x x x x x x x x x x x x
Cacau x x           

Andiroba      x x      
Pesca   x x x x x x x x  

“Do extrativismo tem uxi, ba-
caba (é maior a produção), tucumã, 
castanha, buriti e mari. O extrativis-
mo da madeira. A venda da madeira é 
em tora, estamos com dificuldade com 
a burocracia....A Amazônia é a maior 
parte de floresta, então tem que libe-
rar os planos de manejo”(Liderança da 
RESEX Verde Para Sempre, oficina de 
capacitação em Santarém-PA, 2012).

O excesso de burocracia e o desconheci-
mento dos comunitários sobre as leis, decretos 
e instruções normativas acabam por incen-
tivar a venda dos produtos na ilegalidade ou 
mesmo a exploração inadequada de muitos 
desses recursos naturais.  
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“O povo sobrevive do extrativismo, do açaí, 
da pesca, da manga, da planta pra levar a Belém. É 
medicinal, leve pra lá pra vender, vai a babosa, ar-
ruda, catinga, pruma, aí fora outra bagulhada, que 
é empenca, orelha de macaco, outras plantinhas que 
dá o nome que basicamente é isso. Mas as plantas de 
valor são essas. E também a baba rosa é uma planta 
fina e não pode pegar sol, tem que ter muito cuidado 
com ela. Isso é o meio de sobrevivência disso”. (Mo-
rador de Abaetetuba-PA, em ALMEIDA, 2009).

É exatamente na entressafra que o PBV 
tem cumprido um papel fundamental na ma-
nutenção das famílias ribeirinhas, principal-
mente daquelas que dependem exclusivamen-
te de um produto para sobreviverem, como é o 
caso do açaí na Ilha do Marajó e da castanha-
-do-pará no Amazonas e Acre. Abaixo, o de-
poimento de uma beneficiária sobre o benefí-
cio do Bolsa Verde: 

 “Aqui nas Ilhas a dificuldade é no in-
verno [janeiro a maio]. A gente pega uma 
rede e joga aqui pra pegar um peixinho pra 
se manter. Coloca uns dez matapi, cada 
um tem um pedacinho de bera. Então eu 
não posso passar disso, porque não é meu, 

principalmente agora no inverno. É porque 
o pessoal do interior já são acostumado a 
passar assim. E esse Bolsa família e agora o 
Bolsa Verde é tudo nesse período pra nós. 
Eu falo pra ele [marido] que eu agradeço 
muito, principalmente para essa presiden-
ta. Se um dia eu tiver a honra de agrade-
cer essa mulher. Porque ela pensa nos po-
bres, pensa nos pobre mesmo. Eu falo pra 
ele [marido] aqui em casa.....ela pensa nas 
dificuldades dos pobres...No verão não, no 
verão tem açaí a vontade, nós passa bem 
por aqui (Beneficiária no PAE São João Ba-
tista, Abaetetuba-PA, 2013). 

 Para minimizar esse problema enfren-
tado pelas famílias, uma alternativa bastante 
disseminada é o manejo. No caso dos açaizais, 
o manejo visa ao aumento da capacidade de 
suporte e, com isso, a obtenção de taxas de 
extração que assegurem maior rentabilidade 
à atividade e maior longevidade na produção 
(Box 2). Porém, nem todas as famílias adotam 
essas mudanças nos seus sistemas de produ-
ção, o que representa um grande desafio para 
a gestão mais eficiente dos recursos naturais. 
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Box 2. Manejo de açaizais em Abaetetuba, Pará.

O município de Abaetetuba ocupa o terceiro lugar na região do baixo Tocantins na 
produção de açaí, perdendo somente para Limoeiro do Ajurú (2º lugar) e Cametá (1º lugar). 
Sua produção no município vem crescendo e gerando renda e emprego para a sociedade local. 

A exploração econômica do açaí nas ilhas de Abaetetuba assumiu posição de 
destaque na economia ribeirinha após a década de 1950 com a diminuição da extração 
de lenha em virtude do fechamento da usina termoelétrica e com o fim da exploração da 
borracha. O manejo do açaí vem sendo desenvolvido por populações locais a partir de 
suas experiências no processo de produção ao longo dos anos.

Como é feito o manejo do açaí?

O manejo das áreas destinadas à produção de açaí consiste na eliminação dos estipes 
de açaizeiro excedentes das touceiras, para diminuir o adensamento, e também de algumas 
plantas de outras espécies, para reduzir a concorrência por água, luz e nutrientes. No caso da 
exploração do palmito, são eliminadas grandes quantidades de estipes de açaizeiro em decor-
rência da própria atividade. Na maioria dos casos, a extração do palmito ocorre por ocasião do 
manejo dos açaizais para a produção de frutos, com a finalidade de aproveitamento econômico 
desse subproduto para a venda, a fim de contribuir no pagamento dos custos do manejo. Am-
bos os casos provocam alterações nos fatores que afetam a produtividade dessa palmeira. 

Antes do início do período de produção (de agosto a dezembro), é realizada a capi-
na para a limpeza das áreas. Essa limpeza contribui no processo de ciclagem de nutrientes 
e na facilitação do processo de colheita. 

A partir de suas experiências, os ribeirinhos têm melhorado as práticas de manejo. 
Contudo, verifica-se que a forma como ele é conduzido provoca uma diminuição signifi-
cativa da diversidade vegetal e a tendência para o “monocultivo” do açaí. Além disso, 
da forma como é praticado atualmente, o manejo resulta no baixo incremento da produ-
tividade dos açaizais ao longo do tempo. Isso ocorre porque não é feito o enriquecimento 
nos locais menos adensados com mudas produzidas a partir de plantas mais produtivas e 
saudáveis, oriundas do próprio local. Assim, devido ao pouco aprimoramento do manejo 
ao longo do tempo, o incremento em produtividade no decorrer dos anos acaba por não 
atingir todo o potencial dos açaizais.

Que melhorias o manejo provoca?

A principal melhoria resultante do manejo dos açaizais é a elevação da produtivi-
dade da população vegetal nativa. Outras melhorias importantes são a facilidade na col-
heita decorrente do ambiente mais limpo e com árvores de menor altura, e a consequente 
diminuição dos custos de produção. 



42
Resumo Sistematização da Experiência do Programa Bolsa Verde: Conservação Ambiental e Superação da Pobreza na Região Amazônica

Os sistemas de produção analisados e as 
estratégias de uso dos recursos naturais pelas 
diferentes comunidades apontam para a exis-
tência de uma condição camponesa, definida 
por Ploeg (2008) como uma constante luta por 
autonomia. Segundo este autor, essa luta se re-
aliza em um contexto adverso [ambiente hos-
til], caracterizado por relações de dependên-
cia, marginalização e privações. A ausência de 
políticas públicas de fomento à produção rural 
sustentável na maioria dos territórios; a pres-
são econômica por recursos naturais (vegetais, 
animais e minerais), especialmente por gran-
des complexos empresariais; e a infraestrutura 
ineficiente nas comunidades representam bem 
este ambiente hostil vivenciado pelas comuni-
dades amazônicas.  

Contudo, essa condição camponesa tem 
como objetivo e se concretiza na criação e de-
senvolvimento de uma base de recursos auto-
controlada [autoconsumo alimentar, ciclagem 
de nutrientes, manejo, aproveitamento dos re-
cursos locais etc.] e autogerenciada [trabalho fa-
miliar e comunitário]. Essa base de recursos, por 
sua vez, permite formas de coprodução33 entre o 
homem e a natureza viva, que interagem com o 
mercado, permitem a sobrevivência e perspecti-
vas de futuro, bem como se realimentam na base 
de recursos e a fortalecem. Dessa forma, melho-
ram o processo de coprodução e fomentam a au-
tonomia, reduzindo a dependência. 

Dependendo das particularidades da 
conjuntura socioeconômica dominante, a so-
brevivência e o desenvolvimento de uma base 
de recursos própria são fortalecidos através de 
outras atividades não agrícolas. Finalmente, 

existem padrões de cooperação (como o es-
cambo, no caso aqui exposto) que regulam e 
fortalecem essas inter-relações. 

4.2. Organizações dos beneficiários e suas 
redes de relações

Neste tópico descrevem-se elementos 
centrais das redes de relações e a sua intensi-
dade, de acordo com as percepções dos bene-
ficiários/lideranças, a partir da ferramenta do 
Diagrama de Venn.

A rede de relações constituída nos ter-
ritórios dos beneficiários é bastante diversa e 
está muito relacionada à região e ao tipo de 
acesso que as comunidades possuem. No geral, 
as organizações mais citadas foram as organi-
zações sindicais, instituições públicas federais 
e estaduais, além de prefeituras e organizações 
de assessoria (Figura 11).

Organizações
Sindicais

34%

Religiosas
5%

Empresa
3%

Financeira
3%

Municipal
9%

ONG´s de
Assessoria

9%

Federal
20%

Estadual
17%

Figura 11. Relação estabelecida pelas comuni-
dades dos beneficiários do Programa Bolsa Verde 
com instituições e organizações, por tipo (%).
Fonte: Oficinas de capacitação – Programa Bolsa Verde 

(IEB/MMA, 2012a).

33 Definida como a interação e transformação mútua constantes entre o homem e a natureza viva (PLOEG, 2008).
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 No âmbito das organizações sindicais, 
destacam-se os Sindicatos dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais (STTRs), que pos-
suem um papel importante, especialmente 
na articulação e organização dos Projetos de 
Assentamentos Rurais. No caso das UCs, esta 
importância é relativizada, pois as principais 
lideranças são vinculadas ao Conselho Nacio-
nal das Populações Extrativistas (CNS). 

 No âmbito das instituições públicas, 
o INCRA, o ICMBio e o IBAMA aparecem 
com destaque na citação dos beneficiários/
lideranças (Figura 12). Certamente essas 
instituições possuem ligações diretas com o 

público do PBV, especialmente pela gestão e 
promoção das políticas públicas nos territó-
rios dos beneficiários.  

Outra instituição citada com destaque é a 
Igreja Católica, um dos mediadores mais presen-
tes a partir da década de 1960, que avançou até 
a década de 1990 nas comunidades rurais amazô-
nicas. Cumpriu um papel de destaque a partir das 
Comunidades Eclesiais de Base (CEB) na forma-
ção dos STTRs, associações e cooperativas nos 
diversos estados brasileiros (SOUSA, 2000)34. 

Porém, percebeu-se que não foram as ins-
tituições mais citadas nas oficinas que deman-
dam o maior tempo de debate no que diz respei-

Figura 12. Instituições e organizações (frequência) com maiores relações com os beneficiários 
do Programa Bolsa Verde.
Fonte: Oficinas de capacitação – Programa Bolsa Verde (IEB/MMA, 2012a).

34 Para aprofundar-se sobre o papel da Igreja na Amazônia consulte: SOUSA, R. V. de. Campesinato na Amazônia: da 
subordinação à luta pelo poder. NAEA, 2002.
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to ao estabelecimento de relações. As empresas 
que têm impactado os territórios, especialmen-
te com projetos de mineração ou exploração 
florestal, são as que mais demandam tempo das 
organizações no enfrentamento e/ou negocia-
ção por compensações ambientais e sociais pela 
exploração dos recursos naturais locais.  

O caso do PAE Juruti Velho é emble-
mático neste aspecto, conforme revela uma 
das lideranças participantes da oficina em 
Santarém-PA: 

grandes grupos do capital econômico nacio-
nal e internacional. 

No tocante ao fomento da atividade 
mineral, Alcântara (2010) menciona outro 
impacto que vem ocorrendo no município de 
Oriximiná-PA e que atinge fortemente a FLO-
NA Saracá-Taquera: 

“Desde meados da década de setenta, acom-
panhando as políticas governamentais que focavam 
implementar grandes empreendimentos na Ama-
zônia, norteados pelos ideais desenvolvimentistas 
hegemônicos, o município de Oriximiná e região 
assistiu uma forte modernização e dinamização de 
sua economia. Ao longo da bacia do Rio Trombetas, 
principal rio da região, foram experimentados gran-
des projetos para apropriação dos recursos minerais 
e do potencial hidroelétrico, visando tornar a área 
um novo pólo de desenvolvimento. Empenharam 
nessa nova colonização do território empresas como 
a ELETRONORTE, ALCOA Mineração S.A., 
Mineração Rio do Norte – MRN, Andrade Gutier-
rez, Jarí, Petrobrás, Engerio entre outras, incentiva-
das, subsidiadas e apoiadas pelo Estado. Dentre es-
tas empresas, a que efetivamente se implementou na 
região foi a MRN, constituída em 1974 por empre-
sas nacionais e internacionais, possuindo como acio-
nistas a Vale (40%), BHP Billiton Metais (14,8%) 
Rio Tinto Alcan (12%), Companhia Brasileira de 
Alumínio – CBA (10%), Alcoa Brasil (8,58%), 
Norsk Hydro (5%), Alcoa World Alumina (5%) 
e Abalco (4,62%). A MRN atua na mineração e 
beneficiamento primário da bauxita, iniciando sua 
produção com 3,3 milhões de toneladas anuais e 
atualmente produzindo cerca de 18,1 milhões de 
toneladas por ano de bauxita, matéria prima do alu-
mínio (ALCÂNTARA, 2010)35.

“Sobre os empreendimentos. Eles 
chegam com negociação e aí vão implan-
tando projetinhos de agricultura, peixe...pa-
gando uma miséria para nós  e agora querem 
de volta o que nos deram de projeto, fazen-
do o povo de massa de manobra. Isso gente, 
nós temos que estar organizados para lutar 
pelos nossos direitos. Nós não aguentamos 
mais esse negócio de vem aqui deixa espe-
lhos, caneta e amanhã vem tirar seu ouro. 
Para nós isso não cabe mais. O que mais dói 
é ver que as pessoas que devem nos ajudar 
estão entregando nós” (Liderança de Juruti 
Velho, oficina de Santarém-PA, 2012). 

35 ALCÂNTARA, L. A. G.. Sobre cultura tradicional e práticas legitimadas em espaços territoriais protegidos: 
uma reflexão acerca da exploração da madeira, mineração da bauxita e populações tradicionais na Floresta 
Nacional Saracá-Taquera e na Reserva Biológica do Rio Trombetas – PA. Florianópolis: V Encontro Nacional da 
ANPPAS. Florianópolis, outubro de 2010.

O relato acima expressa a importân-
cia da organização social das comunidades 
na negociação com empresas [ALCOA Mi-
neração S.A]. Além disso, proporciona uma 
reflexão sobre o papel de muitas instituições 
públicas no apoio a esses empreendimentos 
minerais no estado, que internaliza um posi-
cionamento histórico iniciado nos anos 1960 
com a ocupação do território amazônico por 
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Relatos como este acima foram ouvidos 
nas quatro oficinas de capacitação. Eles desa-
fiam as populações tradicionais e, acima de 
tudo, o poder público, no sentido de tomar me-
didas que garantam o uso sustentável dos re-
cursos naturais nos territórios e, assim, evitar os 
impactos socioambientais ocasionados por esses 
empreendimentos na região. Nesses termos, a 
organização social local dos agricultores e ex-
trativistas torna-se uma das poucas ferramentas 
de resistência contra o poder do capital econô-
mico, conforme Almeida (2009) destaca: 

“A gente quer preservar a floresta e a briga lá 
é sempre com fazendeiro. A gente formou a primei-
ra associação para parar eles e o melhor meio que a 
gente achou foi criando uma reserva. O fazendeiro 
tem uma força para impedir a reserva, porque ele 
mora no meio de nós e tem muitos aliados. Eu es-

tive na fazenda e vi muita derrubada de até 50 al-
queires. Vi os castanhais tudo no chão, lá no Que-
requetê. Tudo queimado, mesmo as castanheira que 
ficam em pé, o fogo deixa a castanha cozida, com 
baixo preço. Eles vêm baixando no rio e cada ramal 
que abre, vai ser tudo derrubado. Eu acho que de-
pois que vier a chefia da reserva, eles vão parar. A 
gente precisava mesmo era da Polícia Federal fazer 
uma vistoria onde acontece isso no Rio Punicici e 
no Querequetê. Eles não pararam de fazer ramal. 
Tem que combater a grilagem de terra.” (Morador 
da RESEX do Ituxi, em ALMEIDA, 2009, p. 05)

No que se refere ao grau de relação 
que vem sendo estabelecido pelas organiza-
ções com os territórios, verificou-se que o 
ICMBio é uma das que mantém uma relação 
mais forte com os beneficiários do Bolsa Ver-
de (Figura 13). 

Figura 13. Grau de relação das organizações (frequência) com as comunidades segundo os 
beneficiários do Programa Bolsa Verde.
Fonte: Oficinas de capacitação – Programa Bolsa Verde (IEB/MMA, 2012a).
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Este aspecto também foi observado no tra-
balho de campo desenvolvido por IEB (2012a) 
sobre as atuações do ICMBio e do INCRA e suas 
relações com a implementação do PBV:

 “Em cada UC há um gestor local, funcionário do 

ICMBio, destacado para planejar e/ou desenvolver todas 

as atividades, inclusive aquelas relacionadas ao PBV. Em 

relação aos Projetos de Assentamento (PA), não existe uma 

pessoa responsável por um determinado Assentamento. No 

INCRA, existem diversas equipes com funções específicas 

para atender todas as áreas de reforma agrária dos muni-

cípios de sua abrangência, como a do Serviço Ambiental 

da Superintendência Regional 01, que é formada por cinco 

profissionais.” (IEB/MMA, 2012a, p. 07).

 De fato, observou-se uma baixa relação 
de gestores do INCRA com as comunidades 
dos Projetos de Assentamentos Diferenciados 
Ambientalmente, pois não há funcionários des-
tacados para acompanhar todos os territórios. 
Geralmente, quando uma equipe do INCRA 
realiza uma ação em um determinado município 
ou região, ela é executada em diferentes frentes, 
o que dificulta aos beneficiários entender qual 
o objetivo daquela ação. Desta forma, o PBV é 
“mais uma no pacote de tarefas que os funcioná-
rios do INCRA vão desenvolver”. Isto dificulta a 
relação entre os beneficiários e o órgão gestor.

 As prefeituras também são citadas 
como importantes atores no desenvolvimento 
dos territórios. Porém, seu diálogo com as orga-
nizações é difícil, especialmente nas ações rela-
cionadas à educação, saúde e infraestrutura. 

 4.3. As políticas públicas nos territó-
rios dos beneficiários

 
 Nas oficinas de capacitação foram 

debatidas as principais políticas públicas que 
beneficiam os territórios e aquelas que ain-
da são ausentes. Dentre as que beneficiam, 
as mais citadas foram os programas sociais 
do governo, principalmente o Bolsa Famí-
lia. Outras ações governamentais presentes 
citadas foram educação fundamental menor 
(até o 5º ano), créditos habitação e apoio, 
assistência técnica, programas de previdên-
cia social e agente comunitário de saúde e de 
erradicação do trabalho escravo.

Contudo, uma observação importante é 
que quanto mais distante é a comunidade dos 
centros urbanos ou dos núcleos populacionais 
e mais difícil é o acesso a ela, menor é a dispo-
nibilidade de políticas aos comunitários, nos 
diferentes níveis governamentais.

 Por sua vez, a política pública ausen-
te mais citada nas oficinas foi a regularização 
fundiária e ambiental. As dificuldades para 
definição das áreas de terra a serem explo-
radas pelas famílias e para obtenção de do-
cumentos como a Declaração de Aptidão 
(DAP), Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
entre outros, são obstáculos ao acesso às de-
mais políticas públicas, como crédito e assis-
tência técnica, conforme ressaltou uma lide-
rança na oficina de Manaus-AM:
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“A formulação é bonita. Vai ter 
crédito, mas crédito é pra quem tem 
regularização fundiária. UCs vão passar 
pelo crivo que não tem regularização 
fundiária. O MDA, INCRA, MMA de-
vem ter um diálogo afinado onde todos 
que já estivessem sem titulo para poder 
acessar aos fomentos. O governo tem 
que chegar até o pobre. Para ter um 
exemplo a assistência técnica, houve 2 
chamadas públicas para ATER no in-
terior do Amazonas, e não conseguiu 
acessar. Isso paralelo a implantação do 
Programa Bolsa Verde..como consegue  
fazer para sustentar e enfrentar de fren-
te e igual as ações estruturantes? Não 
encaixa. Para resolver o problema é a 
regularização fundiária (Liderança, ofi-
cina de Manaus-AM, 2012).

donam a escola formal. O relato sistematizado 
por Almeida (2009) confirma esta situação re-
latada nas oficinas: 

“A área de educação também é muito preo-
cupante, porque as pessoas só estudam de primei-
ra a quarta série lá. Depois disso tem que vir para 
a cidade. Os pais ficam lá e os filhos vêm para a 
cidade, ou eles não voltam mais ou voltam total-
mente diferentes. Às vezes se envolvem com grupo 
de jovem daqui e aprende coisa que não deve. A 
Prefeitura ou SEMEC tem que ver isso e colocar 
escola de quinta a oitava série nestas comunida-
des, porque tem aluno para fazer a escola funcio-
nar na nossa comunidade. Os que vieram para cá 
estão tudo passando mal porque os pais não têm 
dinheiro para sustentar. Eu já sou um para traba-
lhar para nove, trazendo para a cidade para con-
tinuar a estudar eu não tenho como manter. Pode 
dividir a família, mas nós não temos o costume, a 
gente gosta de ficar tudo junto”. (Antonio Duarte, 
em ALMEIDA, 2009, p. 09)

Dados governamentais demonstram que 
ainda há grande quantidade de pessoas não 
alfabetizadas nas comunidades ou analfabetos 
funcionais (sabem apenas assinar o nome). 
Avançar no aumento de escolaridade dos be-
neficiários tem sido um desafio por causa da 
articulação direta desta política com as ações 
de construção e disseminação de conhecimen-
tos técnicos e sociais para a melhoria nos pro-
cessos produtivos e organizacionais.

Outra política pública ausente bastante 
citada está relacionada à educação de manei-
ra geral. Na maioria dos territórios, especial-
mente os mais afastados dos centros urbanos, 
quando há escolas próprias36, elas funcionam 
em regime de multisérie somente até o 5º ano 
do Ensino Fundamental. Os estudantes que 
desejam continuar os estudos precisam se des-
locar para distritos (núcleos urbanos) ou para 
a sede municipal. E, em muitos casos, aban-

36 É comum em muitas comunidades amazônicas as prefeituras alugarem ou solicitarem de algum morador da comunidade 
um espaço em sua casa para fazer uma sala de aula para as crianças da comunidade. Dados do INEP/Censo Escolar (2007) 
demonstraram que 24% das escolas no Pará funcionavam em prédios não escolares; 88% não possuíam banheiro dentro da 
escola; 80% não possuíam energia pública; e 90% não possuíam água pública. 
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As políticas relacionadas à produção, 
extração, beneficiamento e comercialização 
a seguir também foram citadas como ausen-
tes: assistência técnica, crédito do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF), Programa de Aquisi-

ção de Alimentos (PAA) e Programa Nacio-
nal de Apoio à Merenda Escolar (PNAE). 
Há ainda uma forte demanda por políticas 
de infraestrutura como estradas, energia, 
saneamento, que são bastante precárias na 
maioria dos territórios. 
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5
A implementação do PBV no Brasil, 

em especial na Amazônia, certamente é um 
avanço no reconhecimento do papel estra-
tégico que cumprem as milhares de famílias 
que vivem nas florestas e demais ecossiste-
mas, convivendo e conservando grande parte 
dos recursos naturais ao longo do tempo. Tem 
potencial de constituir-se em uma ação gover-
namental fundamental na tentativa de supe-
ração das desigualdades sociais imprimidas, 
em grande medida, por políticas equivocadas 
de ocupação do território desde os anos 1960 
com a intensificação da ocupação da região a 
partir de grandes projetos econômicos. 

Porém, a partir deste processo de sis-
tematização, observou-se que o PBV iniciou 
suas ações numa perspectiva de cumprimen-
to de metas e sem o desenvolvimento de um 
processo de capacitação e conscientização das 
famílias beneficiárias no âmbito da conser-
vação ambiental. No entanto, foi ganhando 
importância na vida das famílias e visibilidade 
em seus objetivos. Atualmente, há ainda a ne-
cessidade de o Programa avançar na constitui-
ção de uma identidade institucional enquanto 
política pública que, além de ter o caráter so-
cial, no sentido de reduzir a pobreza, também 
cumpre papel central no apoio à conservação 
ambiental.  Alguns depoimentos são revelado-
res quanto a estes aspectos: 

“O BV é importante pra mim por 
que mantenho a escola dos filhos, junto 
com a Bolsa família, compro alimenta-
ção, remédio, escola. Tenho roça, mas 
pago para plantar porque sou deficien-

LIÇOES APRENDIDAS E DESAFIOS

te. Somente na época da colheita pago 
entre R$25 a 30,00/dia para plantar 
roça e profissional de motoserra pago 
entre R$60 a 70,00, mas é empreita. 
Recebo a 1 ano. Planejo ir construindo 
minha casinha e investir na terra, pre-
servar plantando ...tenho 1.500 pés de 
açaí, tenho andiroba, copaíba, louro, 
cedro; isso é o que quero preservar o 
Bolsa Verde é pra isso.Quero botar es-
pécies da natureza, como copaíba, lou-
ro, já tem mudas....” (Beneficiário do 
PAE São Joaquim-AM, oficina de capa-
citação, 2013).

Sobre o funcionamento do Bolsa Verde, 
observou-se que sua implementação a partir 
do uso do Programa Bolsa Família foi uma es-
tratégia importante. Isto porque se utilizou de 
toda a capilaridade que o Bolsa Família pos-
sui, além de facilitar a gestão burocrática do 
mesmo, por estar em uma estrutura bastante 
testada e aperfeiçoada ao longo dos anos. O 
maior desafio neste aspecto está relacionado à 
ausência de documentação e ao cadastramen-
to no Cad Único. Em relação aos processos 
produtivos, verificou-se que grande parte das 
famílias beneficiárias possui sistemas de produ-
ção diversificados e com foco no autoconsumo 
familiar. Porém, esses sistemas ainda carecem 
de melhorias nos processos de manejo e acesso 
a crédito e tecnologias devidamente adapta-
das às condições locais dos agroecossistemas. 
Outro aspecto importante é a superação da 
extrema pobreza sazonal, diretamente relacio-
nada ao incentivo de cultivos “solteiros” que 
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possuem relevância na geração de renda mo-
netária. Há um grande desafio em alcançar a 
garantia de acesso a políticas de incentivo à 
produção com enfoque agroecológico, respei-
tando os saberes locais e promovendo a diver-
sificação da produção regional.

Porém, ainda encontra-se no campo dos 
desafios a resolução dos problemas relaciona-
dos à regularização fundiária e ambiental em 
grande parte dos territórios dos beneficiários 
que participaram do processo de sistematiza-
ção. Sem este avanço, torna-se muito difícil 
seguir com as demais políticas associadas ao 
desenvolvimento rural.      

De fato, observa-se que o Bolsa Verde 
pode ser um “catalisador de políticas para a 
conservação ambiental” no âmbito das co-
munidades rurais.  A partir do acesso ao Pro-
grama, as famílias passam a demandar outras 
ações do Estado, provocando uma aproxima-
ção entre a sociedade e o Estado em regiões 
muitas vezes “esquecidas” pelo poder público.  

Por fim, o estabelecimento de mecanis-
mos de governança social nos diferentes níveis 
onde o Programa é gerido (nacional, estadual e 
local) é fundamental para o seu aprimoramento 
e controle do desenvolvimento por lideranças 
e/ou beneficiários participantes da política. 
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