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O Brasil é um país marcado por grandes desigualdades 
sociais e econômicas, com o poder político, econômico, 
da terra e dos meios de comunicação concentrado 
em uma pequena parcela da sociedade. A outra parte, 
a maioria, não tem acesso a direitos fundamentais: 
saúde, educação, trabalho, cultura, comunicação e 
produção. É junto a estes grupos marginalizados que 
atua a Associação Paraense de Apoio às Comunidades 
Carentes (APACC), que surgiu em Belém, capital do 
Pará em 1994. As ações da APACC se desenvolvem 
visando mobilizar a sociedade nas periferias da cidade e 
no campo para o acesso pleno à democracia.

A partir de tal orientação a APACC tem como missão 
contribuir na efetivação do direito à educação e ao 
trabalho, em processos participativos e solidários para 
o desenvolvimento sustentável e para a justiça social na Amazônia. Tendo a democracia como 
horizonte a APACC orienta suas ações para a garantia de direitos, na luta por novos direitos e em 
processo de mobilização, organização e participação popular. Assim, trabalha em dois ambientes 
distintos: a periferia de Belém e nos municípios de Cametá, Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará, 
localizados na região de Cametá, mais conhecida como Baixo Tocantins, no nordeste do Pará.

Em 2008 este trabalho completa oito anos, e usa de princípios inspirados na pedagogia 
do educador Paulo Freire1. É a partir de tal perspectiva que a APACC desenvolve junto às 
comunidades rurais da região do Baixo Tocantins processo de educação/formação para a 
transição de um modelo de agricultura tido como tradicional para um modelo de agricultura 
considerado agroecológico.

O modelo de trabalho da APACC Pólo Rural tem como norte os princípios da agroecologia. 
Caporal e Costabeber (2000a; 2000b; 2001; 2002) sugerem que a agroecologia deve ser entendida 
como um marco científico no processo de transição dos modelos de desenvolvimento rural e da 
agricultura convencional para estilos de desenvolvimento rural e de agricultura sustentável. 

1 Ninguém educa ninguém. As pessoas se educam mutuamente numa caminhada marcada pela troca, no respeito às diferenças, 
tendo como objetivo a libertação. A educação deve ser um processo que liberta.

APRESENTAÇÃO1
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A preocupação com a diversidade social e ambiental 
é o ponto de partida para o manejo de sistemas 
agroecológicos a partir dos saberes locais em associação 
com o conhecimento formal na construção de outros 
saberes e práticas sociais e ambientais.

Nesse sentido as ações de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ATER) da APACC se desenvolvem sob 
dois planos integrados, o da produção agroecológica e 
o da saúde preventiva, na primeira fase do projeto, e em 
seguida incorporou o fortalecimento comunitário. Os 
planos contemplam a família camponesa e o seu local de 
produção, lazer, vivência, interação, ambientes sociais, 
políticos e culturais junto a um dos campesinatos mais 
antigos da Amazônia, o do Baixo Tocantins.

As atividades da APACC possuem o caráter educativo em todas as suas dimensões. O trabalho 
de formação dura cerca de 15 a 18 meses e visa o fortalecimento da produção, econômico, político, 
social e ambiental. Entre as ações estratégicas da APACC para o desenvolvimento dos projetos 
têm-se as seguintes atividades: a) formação técnica e política dos agricultores e agricultoras, 
b) fomento à educação no campo através de processos de organização, atuação e articulação em 
rede, c) fomento a processos agroecológicos e de economia solidária, d) empoderamento político 
das mulheres, e, e) respeito ao saber local.

O processo de ATER da APACC experimentado junto aos camponeses do Baixo Tocantins 
está em oposição ao modelo considerado tradicional de assistência técnica, baseado na imposição 
de pacotes tecnológicos, que subjuga o camponês ao papel de simples receptor de informações. 
A orientação da metodologia da APACC tem o diálogo como base, onde a partir de mutirões se 
incentiva a diversificação da produção camponesa via construção de experimentos de sistemas 
agroflorestais, manejo de açaizais, criação de pequenos animais, criação de peixes, criação de 
frango de corte, recuperação do conhecimento tradicional de práticas medicinais a partir dos 
recursos da floresta, incentivo a hortas comunitárias e plantas usadas em práticas fitoterápicas e 
criação de abelhas.

O modelo de ATER adotado pela APACC contempla a união do conhecimento vindo da 
realidade do camponês com as informações adquiridas pelos técnicos e a partir dos grupos de 
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famílias realiza as experimentações produtivas diversificadas. As famílias que já desenvolviam a 
prática da diversificação da produção no Baixo Tocantins ou que passaram a conhecer a informação 
sobre a prática a partir dos técnicos da     já conseguem incrementar a renda da família e garantir 
recurso durante todo o ano. Além da renda o uso diversificado da unidade produtiva camponesa 
garante diferentes fontes de proteínas para a família e tem conseguido reduzir ou eliminar a 
adubação química nas lavouras de mandioca, cultura que predomina na terra firme e no manejo 
dos açaizais, principal cultura nas ilhas. A terra firme e as ilhas, além da várzea, constituem os 
principais ecossistemas do Baixo Tocantins. Um outro 
resultado que se registra na adoção de novas práticas 
pelos camponeses é o aumento da produção.

As experiências realizadas junto com os camponeses 
deságuam no fortalecimento das entidades de base 
comunitária da categoria, a exemplo do que ocorre na 
região do rio Cupijó, localizada no município de Cametá, 
onde as comunidades se agrupam e refletem sobre qual 
o modelo mais adequado de desenvolvimento para a 
realidade local, onde o debate motivador é a construção 
de um plano de desenvolvimento comunitário, que 
contemple a produção, a educação e a comercialização, 
entre outras preocupações.

O trabalho de ATER da APACC não se desenvolve 
de forma isolada, pois entre o arco de sujeitos que a instituição se esforça em dialogar há 
instituições governamentais do município, estado e União, dos(as) trabalhadores(as) rurais e do 
setor privado. No conjunto de representações dos(as) trabalhadores(as) registram-se associações, 
STR, Colônia de Pescadores, Associação da Casa Familiar Rural (CFR) e cooperativas. Já no setor 
governamental têm-se empresas de assistência técnica estatal, prefeituras, secretarias da área de 
interesse do trabalho e bancos. No campo privado há os agentes financiadores internacionais, 
entidades parceiras, como a FASE, redes locais e nacionais, a exemplo do Fórum da Amazônia 
Oriental (FAOR) e Articulação Nacional de Agroecologia (ANA - Amazônia) vinculada ao 
programa de intercâmbio e diálogo em agricultura sustentável (Prodias).

O pequeno registro que ora se apresenta tem como objetivo central a recuperação da 
experiência de ATER da APACC na região de Cametá, Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará. 
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No primeiro instante, que se dedica ao contexto, contempla as inquietações sobre o futuro da 
Amazônia, pontua questões sobre o Pará até chegar à região do Baixo Tocantins. Em seguida 
faz rápida reflexão sobre ATER, para depois pontuar aspectos metodológicos da experiência. Já 
a última parte aborda as ações desenvolvidas e seus desdobramentos no setor da produção, da 
educação, da comercialização, da saúde e do fortalecimento institucional.

A construção de uma rede regional de agricultores multiplicadores em agroecologia se 
constitui um dos principais resultados do processo exercitado ao longo dessa quase uma década 
da APACC na região do Baixo Tocantins.
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O Brasil é o país que concentra a maior parcela da principal floresta tropical do mundo, a Amazônia. 
Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela são os demais 
países onde incide a floresta. Do território nacional cerca de 60% é constituído pela Amazônia Legal 
(Acre, Amapá, Amazonas, oeste do Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins). 
A variedade de gente, saberes, recursos florestais, minerais e hídricos a torna alvo dos mais diferentes 
interesses em variadas dimensões: econômicas, sociais, políticas e ambientais.

As Amazônias do Brasil são várias. Nesse vasto mundo o Pará é o segundo estado em extensão 
territorial. Há áreas de colonização mais recentes, como o sudeste; e as de colonização mais 
antiga, tais como a Bragantina e o Baixo Tocantins, inseridas na mesorregião Nordeste, além 
da fronteira em disputa, caso do sudoeste do estado. No sudeste do estado a disputa pela terra 
ainda é aguda. Já na Bragantina e no Baixo Tocantins o quadro é considerado bem definido. O 
contrário ocorre a sudoeste que tem se constituído em cenário de deslocamento da violência 
contra camponeses e seus pares, antes concentrada a sudeste do estado.

O rio inunda a vida dessas gentes de realidades ímpares. O rio as distancia e aproxima, alimenta 
e é espaço de lazer, contemplação poética e quintal de lendas: Iara, Boto, Boiúna e sabe-se lá quantas 
outras. O rio é a vida e às vezes a morte dessa população. Numa parte do ano o rio invade ruas, casas, 
roças e pastos, chegando, em algumas regiões, a causar danos materiais. Noutra época do ano o rio 
recua e forma praias. Nas regiões marcadas pela realidade do estuário, caso do Baixo Tocantins, a 
oscilação de seis em seis horas dos rios condiciona a vida da população. O pôr do sol é uma pintura.

No mundo de rios da Amazônia do Brasil pretende-se erguer um outro mundo, o do concreto, 
para geração de energia. Os planos do governo federal já realizaram isso no caudaloso rio 
Tocantins, e continuam a fazer. Assim, também agendam o mesmo rumo para o Xingu, o Tapajós, 
o Araguaia e o Madeira. Energia para quem?, é a pergunta que se encontra no ar.

No caldeirão dos povos da Amazônia há índios, negros e mestiços. Nativos e os que para cá 
vieram em busca de dias melhores: migrantes internos, com ênfase nordestina e gente de terras 
mais distantes, caso de europeus e asiáticos. Eles podem ser encontrados em terra firme, várzea 
ou ilhas. A Amazônia é uma aventura? Um tanto dessa gente veio em busca de riqueza “mágica” 
nos garimpos, outro tanto atraída pelo sonho de emprego nos grandes projetos de mineração, 
ferrovia, siderurgia e barragens. Hoje engrossam a constelação das faces dessa terra.

Quando se investiga a colonização recente marcada pela implantação de grandes projetos, o 
quadro social destoa da beleza do pôr-do-sol. Subempregados, alguns empregados em ocupações 
secundárias, muitos escravizados em fazendas e carvoarias, ao lado da destruição da floresta, 
poluição dos rios, redução do pescado constituem o quadro da realidade social e ambiental.

2 CONTEXTO
AMAZÔNIA, PARÁ E O MUNDO DAS ÁGUAS 

DO BAIXO TOCANTINS
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Uma parte dessa gente da Amazônia do Pará 
encontrou um rumo na vida na agricultura familiar. Uma 
espécie de retorno às origens. Alguns estão na direção 
das organizações de representação camponesas e outra 
parcela sentou o passo em projetos de assentamento 
ou ainda disputa um pedaço de terra. Muitos(as) foram 
mortos(as) na disputa pela terra. E existe uma boa 
parcela no trecho com as borocas (mochilas) nas costas 
em busca de um canto para viver. A terra e os recursos 
nela existentes na Amazônia animam um conjunto de 
interesses e disputas de infinitas redes econômicas, sociais 
e políticas, em escalas regionais, nacionais e internacionais 
que conectam a Região Amazônica ao resto do planeta, o 

que põe em cena a disputa pelo modelo de desenvolvimento. Dias melhores virão?

2.1 Baixo Tocantins: economia, política e campesinato
O cotidiano no mundo das águas da microrregião de Cametá, mais conhecida como Baixo 

Tocantins é organizado pelos rios Moju, Pará e o caudaloso Tocantins. Sete municípios compõem 
a região: Abaetetuba, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Cametá, Mocajuba, Baião e Oeiras do 
Pará. Em maior ou menor profundidade a região sofre os impactos da barragem de Tucuruí, com 
ênfase para a redução do pescado. Desse conjunto apenas o município de Oeiras do Pará não é 
banhado pelo Tocantins e sim pelo rio Pará. No estuário é a oscilação das marés que condiciona a 
vida da população local. Cascos (canoas), voadeiras e popopôs, – nome de embarcação adquirido 
por conta do ruído do motor – constituem a principal forma de transporte e canal das relações 
comerciais entre os agricultores, pescadores e extrativistas com o meio urbano. As viagens, que 
às vezes ultrapassam 10h, são momentos de contemplação, solidariedade, troca de informação, 
conto de causos, fofoca, galhofas diversas entre os(as) conhecidos(as).

O Baixo Tocantins encontra-se numa zona de fronteira. A microrregião localiza-se entre a 
Amazônia Central e Amazônia Oriental, no nordeste do Pará, por onde passa a linha dividindo 
coincidentemente a microrregião do Baixo Tocantins e a de Tucuruí (COSTA, 2006, p. 21). 
A microrregião integra a bacia do Tocantins, considerada a segunda mais importante do país, 
superada apenas pela bacia do rio Amazonas. É ainda indicada como a de maior potencial para 



13
•

a geração de energia hidroelétrica. A bacia do Tocantins-Araguaia constitui um dos eixos de 
planejamento do governo federal, com enfoque em transporte e geração de energia, o que 
prenuncia outros impactos sociais e ambientais para as populações locais.

O rio Tocantins, como parte desse complexo estuário amazônico, se comunica com o rio 
Pará, se junta ao rio Guamá vai formar a baía do Guajará e o conjunto fluvial da foz do gigante 
rio Amazonas, o qual despeja diariamente milhões de metros cúbicos de água doce no Oceano 
Atlântico (COSTA, 2006, p. 23).

A Eletronorte, empresa responsável pela UH de Tucuruí, nos derradeiros anos tem se 
empenhado em implantar alguns projetos que reduzam os impactos resultantes da obra. 
Recentemente a usina teve a sua capacidade duplicada para acompanhar o ritmo de aumento da 
produção das indústrias de alumínio do Pará e Maranhão, ligadas a grandes corporações, a Vale 
e a Alcoa. A obra de engenharia foi erguida durante o regime militar para alimentar as grandes 
corporações do setor de alumínio no Pará e no Maranhão com energia barata. Entre os impactos 
provocados pela barragem há registros de inundação de vasta extensão de floresta, deslocamento 
de populações indígenas, não indenização de famílias deslocadas pela obra, redução do pescado 
e poluição, erosão do leito e das margens do rio e elevado índice de malária. Sem falar do não 
atendimento das populações nativas com a energia gerada pela hidrelétrica.

Sobre a população da região do Baixo Tocantins os dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (2000) apontam que corresponde a 353.860 habitantes. A população rural ocupa duas 
dinâmicas distintas: terra firme e a região das ilhas. Na primeira predomina o cultivo da mandioca 
para a produção de farinha; enquanto nas ilhas o açaí desponta como a principal produção. Além 
da palmeira do açaí nas ilhas há grande incidência de buritizais, entre outras espécies. 

Por conta do açaí, ora coqueluche nacional e internacional, chegam à região uma série de 
empresas de comercialização do Pará, e de regiões economicamente mais desenvolvidas, como do 
Sudeste do país e mesmo empresas européias e americanas. A presente corrida sobre o açaí tem 
motivado junto aos trabalhadores rurais a necessidade de fortalecer a organização dos produtores 
para que se consiga uma melhor capacidade de negociação. No momento são as empresas que 
tendem a estipular o preço do produto.

A cobertura vegetal do Baixo Tocantins é classificada por especialistas como floresta 
equatorial densa. As pesquisas sobre a Amazônia indicam que a atividade madeireira tem sido o 
primeiro passo para o início do desflorestamento. As investigações realizadas por Gilson Costa 
sobre o Baixo Tocantins apontam que o processo na região teve início na década de 1960, com 
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prolongamento até a década de 1990, quando se registra a redução do estoque de madeira, tendo 
como conseqüência a migração das madeireiras para outras regiões.

As áreas de terra firme desflorestadas são ocupadas por agricultura tradicional de corte e 
queima, onde basicamente cultiva-se mandioca, o principal produto dessa zona. Quanto à região 
das ilhas, que também sofreu desflorestamento no mesmo período, este foi bem menos intenso, 
com menor impacto, até porque não havia grandes concentrações de espécies madeiráveis como 
na região de terra firme, o que, dentre outros fatores, permitiu a essas áreas relativa conservação 
(COSTA, 2006, p. 25).

A exploração do cacau e a seringa configuraram a cena econômica por longos anos na região 
de Cametá, até meados da década de 1970. Seguida da exploração madeireira, que antecipou a 
monocultura da pimenta-do-reino, duas matrizes em demasia caras ao equilíbrio ambiental. Nos 
dias atuais as atividades de agricultura e do extrativismo regem a economia local. As análises de 
Gilson Costa sobre a região atestam que a renda agrícola advinda da agricultura e do extrativismo, 
responde por mais de 60% da economia dos municípios da região do Baixo Tocantins.

2.2 Um pouco da história do campesinato do Baixo Tocantins
Em termos gerais, os estudos considerados clássicos sobre a categoria campesinato indicam 

que é a condição subordinada que o conforma nas diferentes sociedades escravocratas, feudais, 
socialistas e capitalistas, a partir da transferência do excedente de sua produção para outras 
classes sociais. A base de produção familiar e o controle relativo sobre os meios de produção são 
outras características em comum nas observações de diferentes pesquisadores. Embora a condição 
subalterna o conforme, tal condição não anula a sua revolta ante os agentes de sua condição.

Já as pesquisas sobre o campesinato na Amazônia indicam que a precariedade é uma característica 
que integra a vida do(a) camponês(a) na região. Precariedade que passa pela baixa escolaridade, 
baixo usa de insumos, pouca capacidade na produção e comercialização, grandes distâncias dos 
centros de comercialização, o que facilita a ação de atravessadores, além de ausência/insuficiência 
de assistência técnica. As grandes famílias emergem como um fator de pressão sobre os recursos 
naturais e a terra. No Baixo Tocantins, por exemplo, há casos de famílias com mais de dez filhos.

No que diz respeito ao campesinato do Baixo Tocantins é considerado um dos mais antigos e 
importantes da Amazônia. O caráter combativo é uma marca na trajetória desse campesinato. Há dois 
momentos históricos marcantes na luta em busca da emancipação: a Cabanagem, revolução ocorrida 
no século XIX e o movimento de resistência conhecido como Anilzinho, ocorrido nos anos 1970, 
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quando o país ainda vivia num processo de ditadura militar. A Cabanagem (1835-1840) é um dos 
momentos mais significativos nessa trajetória de insurgência do período regencial do Brasil. Avalia-se 
que pela primeira vez os oprimidos conseguiram chegar ao poder. Entretanto o movimento agrupava 
representantes das elites locais e o povo pobre da região. O nome do movimento é uma referência 
às moradias humildes das comunidades ribeirinhas. A repressão contra a revolta cabana chegou a 
assassinar cerca de 30% da população do Pará na época, estimada em cem mil habitantes.

Já o movimento do Anilzinho se constitui como um marco recente do campesinato do Baixo 
Tocantins. O movimento que aconteceu no município de Baião foi o primeiro no contexto da luta 
pela tomada do STR pelos trabalhadores alinhados politicamente como o “novo sindicalismo”. 
Esse conflito ocorreu em 1979, numa região denominada Anilzinho, situada às margens de um 
rio do mesmo nome. Constituiu um fato importante no processo de adesão da Igreja Católica 
local à luta pela terra que já iniciara em diversas regiões do Brasil e sobre a qual a Igreja Católica 
manifestou publicamente, através do documento “Igreja e problemas da terra” (CONFERÊNCIA 
NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, 1980).

A trajetória do campesinato amazônico na busca pela emancipação registra várias mediações, 
que transitam por partidos políticos, segmentos da Igreja Católica, ONG, entre outros. A Igreja 
Católica é um dos mediadores mais presentes a partir da década de 1960, e avança até a década 
de 1990. Na caminhada camponesa amazônica foi relevante a presença da Igreja Católica a partir 
das comunidades eclesiais de base (CEB) na formação de STR, associações e cooperativas. Na 
experiência de Cametá são conhecidas as comunidades cristãs que fomentaram experiências com 
o cultivo da pimenta-do-reino, a criação de cantinas comunitárias e a assistência técnica.

O campesinato do Baixo Tocantins realizou em momentos mais recentes inúmeras frentes 
de atuação. Nos registros de pesquisa de Valdomiro de Sousa encontram-se o Movimento em 
Defesa da Região Tocantina (Modert) e o Movimento Nacional dos Atingidos por Barragens 
(Monab) e Movimento Nacional dos Trabalhadores da Pesca (Monape). Nota-se na História do 
Baixo Tocantins um conjunto de inúmeras formas de mobilização que passa pelos gritos da terra, 
acampamentos de camponeses no município de Cametá, a cidade pólo da região, ocupações em 
órgãos públicos no município e em Belém, marcam os anos 1990.

Na década de 1990 registrou-se uma vasta mobilização camponesa em todo o país em busca 
do reconhecimento econômico, social e político. Nesse contexto de lutas realizam mobilizações 
no município de Cametá e no vizinho município de Tucuruí na luta pela energia elétrica. Os 
acampamentos que tiveram a participação do bispo dom José Elias só foram desfeitos após acordo 
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e recebimento de fax do ministro das Minas e Energia da época atendendo a reivindicação dos 
acampados no fim da década de 1990.

A conquista do Fundo Constitucional do Norte (FNO) especial é considerada um marco do 
momento recente da luta sindical dos(as) trabalhadores(as) rurais do Baixo Tocantins. Assim 
também é percebida a eleição de representantes da categoria em diferentes níveis de poder: 
Executivo e Legislativo em escalas municipais e estadual. Em certa medida um passo significativo 
na relação de poder contra as forças tradicionais. Além do FNO a luta sindical alcançou outras 
políticas públicas para a região como o Pronaf.

Se o momento inaugural foi marcado pelo foguetório, o segundo não teve tanta celebração. 
Sucedeu um profundo endividamento. Entre os fatores indicados encontram-se a ausência de 
habilidade com as entrelinhas da dinâmica bancária. Gilson Costa sublinha que os camponeses 
foram duramente atingidos, enquanto os setores do agronegócio ligados à produção dos insumos 
agropecuários conseguiram lucrar bastante com a venda de maquinário e adubo químico.

Técnicos que atuam na assistência técnica rural regional revelam que o modelo dos projetos 
foi equivocado, marcado pelo incentivo de monoculturas da pimenta-do-reino, e de espécies 
frutíferas estranhas à região, como o muruci. Uma ação na contramão do que preconizam os 
estudos sobre a Amazônia, que sugerem a dinâmica da diversificação de culturas e SAF. No 
campo da assistência técnica a região registra a presença da Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Emater) e a Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira (Ceplac) de forma 
considerada não sistemática existem ações de algumas prefeituras. 

Os registros históricos sobre as ações da Prelazia de Cametá com o incentivo da pimenta-do-
reino indicam como limites além da dinâmica de monocultura, o uso intensivo de adubos químicos. 
O golpe de misericórdia na monocultura de pimenta-do-reino foi a redução do preço no mercado 
externo. A outra fase diz respeito às linhas de financiamento do governo que tiveram como 
resultado o endividamento das famílias camponesas, o que resultou num clima de insegurança e 
desconfiança entre as famílias camponesas de qualquer intervenção externa.

Eis uma modesta reconstrução sobre a vasta história da região em que vai se desenvolver 
a experiência da APACC na construção de um processo de transição do modo de produção 
camponesa, tendo como centro a agroecologia. Um dos desdobramentos da jornada é a 
construção da rede de camponeses(as) multiplicadores(as) no horizonte da agroecologia e saúde 
preventiva, numa orientação cujas bases residem no diálogo e na troca das diferentes formas de 
conhecimento, para o cultivo de práticas inovadoras de produção camponesa.
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Roberto Caporal2 é uma das principais referências sobre o debate que se trava em torno 
da extensão rural no Brasil. Em suas reflexões pontua dois modelos centrais sobre a questão: 
o difusionista ou tradicional e o construtivista, baseado na agroecologia. Ao refletir sobre a 
história dos dois modelos analisa que o difusionista surgiu nos anos 1940. Uma experiência 
brasileira imposta através das políticas originadas nos Estados Unidos, sob a orientação que ficou 
conhecida como “modernização conservadora”, após a Segunda Guerra Mundial, em 1945.

O modelo considerado tradicional instalou uma série de problemas nas dimensões sociais, 
ambientais, culturais e políticas no campo brasileiro. Ao(à) camponês(a) cabia o papel de 
subordinação, onde os diversos horizontes de seu mundo eram ignorados. Os impactos ambientais 
provocados pela produção de uma única cultura em grande escala deixaram um rastro com 
relação à deterioração da terra e dos recursos hídricos.

Além de incentivar a concentração de terra e renda e reforçar estruturas de poder 
conservadoras, como o latifúndio. Para tanto a aliança do Estado com o capital privado nacional 
e internacional foi essencial. O modelo conservador de ATER implicou na construção de uma 
série de instituições e programas: transformação das Associações de Créditos e Assistência Rural 
(ACAR) em Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), sob uma coordenação 
nacional a partir da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater).

O principal objetivo do modelo considerado conservador residiu no caráter de aumento da 
produção e da produtividade das unidades camponesas, tendo como base a imposição de pacotes 
tecnológicos, o que ficou conhecido como Revolução Verde. O sistema marcado pela postura 
autoritária tinha no extensionista (técnico) o ponta de lança, que através de carta consulta, 
construção de unidades demonstrativas, reuniões, dias de campo “enculcava” no(a) camponês(a) 
o “melhor caminho” a ser seguido para que pudesse melhorar a sua renda.

O educador Paulo Freire inaugura as críticas com relação a tal estilo de ATER no livro 
Extensão ou comunicação, impresso pela primeira vez em 1974, lançando críticas ao modelo de 
educação bancária. Baseado em carregadas mensagens de propaganda e marketing, que consiste 
em condicionar reações dos camponeses a estímulos das mensagens dos técnicos. No Pará a 
reflexão alinhada aos argumentos de Paulo Freire pode ser encontrada em artigos do professor 

2 Caporal é doutor em extensão rural pela Universidade de Córdoba, Espanha e técnico da Emater/RS. Atualmente exerce cargo 
de direção no Ministério de Desenvolvimento Agrário. Advoga que a ATER tenha como âncora a agricultura familiar com ênfase na 
agroecologia.

3 Pequena inflexão sobre ater
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Jean Hébette, através da experiência realizada no sudeste do Pará na década de 1980, pelo Centro 
Agroecológico Agro-Ambiental? do Araguaia Tocantins? (CAT)3.

Não são poucas as críticas sobre a ATER, tratada como conservadora, nem raras as tentativas 
de alteração de rumo do modelo. Ao pontuar a recente busca em alterar o rumo da ATER 
difusionista, em certa medida creditada à pressão dos movimentos camponeses brasileiros, 
Roberto Caporal, entre outros pesquisadores, atesta que há vários elementos sugeridos pelos 
movimentos sociais no recente modelo do governo federal, assinado em 2003.

Na iniciativa de uma nova ATER a agricultura familiar ocupa o centro do interesse, cuja 
meta deve observar os critérios da agroecologia, em sua amplitude de dimensões, considerando-
se a diversidade camponesa que marca a realidade do país, ao contrário do que ocorria em anos 
passados. A nova ATER estabelece linhas gerais de ação, onde cabe ao técnico um papel de 
mediador das demandas camponesas na definição do que se fazer, no sentido de animar a transição 
do modelo conservador para o da agroecologia.

São diversos os limites impostos para a alteração dos rumos do modelo de ATER. Limites 
que transitam pelas conservadoras estruturas de gestão das Emater, pela alteração das grades 
curriculares dos técnicos de nível médio e superior, superação de uma série de barreiras 
metodológicas da relação entre técnicos e camponeses(as) na administração dos conflitos.

3 A experiência existente até hoje consiste em tentar associar o conhecimento acadêmico com a os conhecimentos dos camponeses 
(as), no sentido de buscar melhorar a qualidade de vida dos(as) mesmos(as). A experiência é registrada em livro com a contribuição 
de vários pesquisadores. 
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ALGUNS ELEMENTOS PARA A COMPARAÇÃO ENTRE TIPOS DE EXTENSÃO
Indicadores Extensão rural convencional Extensão rural agroecológica 
Bases teóricas 
e ideológicas 

Teoria da Difusão de Inovações. 
Conhecimento científi co em primeiro 
lugar. 

Desenvolvimento local. 
Agricultor em primeiro lugar. 
Resistência dos camponeses. 

P r i n c i p a l 
objetivo 

Econômico. Incremento de renda e 
bem estar mediante a transferência de 
tecnologias. Aumento da produção e 
produtividade. 

Ecossocial. Busca de estilos de 
desenvolvimento socioeconomicamente 
equilibrado e ambientalmente sustentável. 
Melhorar as condições de vida com proteção 
ao meio ambiente. 

Compreensão 
sobre meio
ambiente 

Base de recursos a ser explorada para 
alcançar objetivos de produção e 
produtividade. Aplicação de técnicas de 
conservação. 

Base de recursos que deve ser utilizada 
adequadamente de forma a alcançar 
estabilidade nos sistemas agrícolas. Evitar ou 
diminuir impactos ao ambiente e aos estilos de 
vida. 

Compreensão 
da agricultura 

Aplicação de técnicas e práticas agrícolas. 
Simplifi cação e especialização. 

Processo produtivo complexo e diversifi cado, 
em que ocorre a co-evolução das culturas e dos 
agroecossistemas. 

Agricultura 
sustentável 

Intensifi cação verde. Aplicação de 
tecnologias mais brandas e práticas 
conservacionistas em sistemas 
convencionais. 

Orientação agroecológica. Tecnologias 
e práticas adaptadas a agroecossistemas 
complexos e diferentes culturas. 

Metodologia Para transferência de informações e 
assessoramento técnico. Participação 
funcional dos benefi ciários. 

Para recuperação e síntese do conhecimento 
local, construção de novos conhecimentos. 
Investigação-ação participativa 

Comunicação De cima para baixo.
De uma fonte a um receptor. 

Diálogo horizontal entre iguais. Estabelecimento 
de plataformas de negociação. 

Educação Persuasiva. Educar para a adoção de 
novas técnicas. Induzir ao cambio social. 

Democrática e participativa.
Incrementar o poder dos agricultores para que 
decidam. 

Papel do 
agente 

Professor. Repassar tecnologias e ensinar 
práticas. Assessor técnico. 

Facilitador. Apoio à busca e identifi cação de 
melhores opções e soluções técnicas e não 
técnicas 

Fonte: Caporal e Costabeber (1994)
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O fortalecimento da agricultura camponesa sob os princípios da agroecologia é a linha que 
orienta a intervenção das atividades da APACC pólo de Cametá junto aos camponeses nos 
municípios de Cametá, Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará. A instituição tem desenvolvido 
desde 2000 um processo de assistência técnica não estatal, baseado na troca de conhecimento 
entre os(as) camponeses(as) e os(as) técnicos(as) da ONG no sentido de incentivar inovações 
nas formas de produção e na saúde preventiva. A partir do diálogo é que se decide sobre as 
experiências que serão desenvolvidas nas áreas da produção, educação, saúde, fortalecimento 
institucional, organização, etc. Para tanto, no campo das representações políticas dos camponeses 
a ONG se relaciona com STR, colônia de pescadores, delegacias sindicais, associações de pequenos 
produtores, cooperativas, Associação de Mulheres e a Casa Familiar Rural (CFR).

A experiência da assistência técnica desenvolvida pela APACC no Baixo Tocantins está 
em oposição ao modelo de ATER considerado tradicional, baseado na imposição de pacotes 
tecnológicos. O modelo contempla pontos debatidos pelo conjunto das organizações camponesas 
e organizações de apoio que foram incorporados pela recente política nacional de assistência 
técnica do Governo Federal (2003), que privilegia a agricultura camponesa, com sugestão de 
uma relação entre técnicos e camponeses em pé de igualdade.

O primeiro passo da atuação da APACC é conhecer e reconhecer as dinâmicas econômicas, 
sociais, culturais e políticas do universo camponês, para em seguida debater informações advindas 
da escola formal no sentido de fomentar a troca para a tomada das decisões das equipes técnicas 
da instituição e os grupos com quem atua. A base do diálogo para a definição da tomada de decisão 
passa pelo planejamento, a experimentação e produção cujo objetivo reside na multiplicação de 
conhecimentos que visem o uso sustentável dos recursos naturais. No que se refere à produção, 
são três os objetivos da formação: a) permitir aos camponeses(as) encontrar respostas concretas, 
b) permitir aos(às) camponeses(as) melhorar as competências profissionais (saber, saber fazer, ser) 
para ter uma maior capacidade de gerenciar suas propriedades, definir estratégias a longo prazo e 
adaptar-se às evoluções do contexto agro-climático, econômico e social e c) reforçar a dignidade 
e a auto-estima dos(as) trabalhadores(as) do campo para que possam exercer plenamente sua 
cidadania e participar da elaboração e do controle social das políticas públicas.

Ao introduzir discussões sobre saúde preventiva a perspectiva de ATER da APACC se amplia. 
Contudo as ações no campo da produção e da saúde inicialmente se davam de forma setorizada, 
com atuação separada da equipe dentro das comunidades. A trajetória do trabalho e as reflexões 
empreendidas orientam uma nova formatação na atuação da equipe, especialmente em relação ao 
trabalho com multiplicadores(as).

4 A TRILHA DA METODOLOGIA DA 
APACC NO BAIXO TOCANTINS
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Ao se observar a metodologia da experiência de ATER desenvolvida pela APACC no Baixo 
Tocantins, ocorrem duas referências sobre a temática. A primeira é a do educador Paulo Freire, 
que sugeriu um modelo de ensino que contemplasse o universo, os conhecimentos e os valores 
em que a atividade é desenvolvida, onde o aluno exerce papel de ator principal da história, e não 
o secundário ou subalterno.

Já a segunda referência é de outro educador, este radicado na Amazônia, Jean Hébette, que na 
tumultuada década de 1980, quando se realizava a transição da ditadura militar para a democracia, 
incentivou e atuou na associação da universidade com o campesinato do sudeste do Pará, através 
da criação do CAT, que associou o conhecimento formal com o conhecimento do campesinato de 
uma fronteira recente da Amazônia. 

O ponto em comum que se sobressai entre a atuação da APACC e as preocupações dos 
educadores é o diálogo como balizador entre a equipe técnica e os(as) agricultores(as). Tal baliza 
gera o suporte das ações da APACC orientadas a partir dos princípios da agroecologia e saúde 
preventiva, numa perspectiva integrada através de uma política de educação de multiplicadores(as) 
organizados em rede, no sentido de animar a busca pela autonomia.

No plano da atuação da APACC as ações dessa política pontuam: a) introdução de técnicas 
de produção ambientalmente sustentável, b) incremento da produção a partir da diversificação, 
c) noções sobre comercialização, d) noções sobre transformação dos produtos primários, e) 
incentivo a ações coletivas, como a prática de mutirões, f) noções sobre saúde da mulher, g) 
incentivo à prática da fitoterapia, h) noções de doenças sexualmente transmissíveis, i) incentivo 
ao fortalecimento das entidades de representação dos trabalhadores e a organização de base 
comunitária, j) incentivo ao processo de educação de jovens através da Casa Familiar Rural. Na 
metodologia de forma indireta se contempla o conjunto da família em sua unidade de produção. 
Os pontos enumerados acima deixam isso evidente.

Até se chegar aos(às) camponeses(as) a equipe técnica faz mediação com os STR e as colônias 
de pescadores, porém, as colônias não acompanham as ações. Assim o debate acaba sendo 
concentrado na representação dos STR, que sugerem quais as comunidades para a intervenção 
da APACC. Em Cametá, o começo do programa de formação para a produção sustentável reuniu 
59 grupos de famílias em dois momentos distintos (2000/2002 e 2002/2003, finalizando o 
processo com 50 grupos. Naquele momento, como já frisado em ponto anterior, a agenda política 
do STR se debruçava sobre os projetos de FNO e Pronaf  e o endividamento da categoria. O 
ambiente era de desconfiança, imaginava-se que seria mais um projeto voltado para a busca de 
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crédito. Uma parte dos participantes deixou os grupos, que mais tarde foram consolidados após 
esclarecimentos sobre o projeto.

Com o decorrer do processo é que começaram a participar da experimentação, estimada 
a durar de 15 a 18 meses. Definido o que deveria ser desenvolvido a título de experimento 
produtivo, os grupos realizavam encontro de dois dias a cada mês. Os encontros constituem o 
momento de troca, avaliação, definição pela ampliação ou não da atividade, e, acima de qualquer 
coisa, o empoderamento pelos agricultores e surgimento de novos conhecimentos e saberes. Na 
longa caminhada empreendida pela APACC em associação com os trabalhadores rurais há um 
volume considerável de experiências e conhecimento acumulados. Tal trajetória de acertos e erros 
desembocou na construção de uma rede desses agricultores-multiplicadores em agroecologia.

Para se concretizar as ações, um obstáculo a ser vencido são as grandes distâncias, que na Amazônia 
é uma dura tarefa para os que moram, os que visitam, os que pesquisam e os que trabalham na região, 
o Baixo Tocantins não foge à regra. As grandes distâncias aliadas às ausência de energia elétrica em 
muitas comunidades, tornam o rádio o principal veículo de comunicação na Amazônia.

Nesse sentido a APACC mantém de forma amadora dois programas de rádio em Cametá 
como forma de se comunicar com os camponeses: um numa emissora comercial em amplitude 
modulada (AM), com a duração de 30 minutos, com edição semanal; e outro numa emissora de 
rádio comunitária, a Transjovem que opera em freqüência modulada (FM), com duração de uma 
hora, também semanal. Ambos são realizados em parceria com o STR de Cametá.

Os programas ajudam no processo de comunicação com os(as) agricultores(as) na mobilização, 
chamá-los para as reuniões nas sedes dos municípios e as ações de campo. Os programas cumprem 
um papel de repasse das agendas da semana da APACC e do STR. A pauta dos programas 
fomenta debates em datas históricas, como o Dia da Mulher, o Dia do Meio Ambiente e o do 
Trabalhador Rural. Os programas são utilizados ainda como instrumento de repasse de informes 
sobre os encontros que ocorreram na sede ou na capital do estado.

A experiência iniciada em 2000 no município de Cametá, e que em 2004 se expandiu para os 
municípios de Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará obedece às seguintes etapas:
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AS AÇÕES
1) Reuniões com organizações locais, especialmente STR e colônias de pescadores, com o 

objetivo de debater a proposta e a identificação das comunidades a serem envolvidas em 
processo de diagnóstico;

2) Constituição nas comunidades de grupos de mais ou menos 20 produtores(as) interessados(as) 
em participar de uma formação que tem duração de 15 a 18 meses, sendo 2 dias por mês;

3) Diagnóstico participativo e identificação dos principais problemas de produção e definição 
dos principais temas de formação e relacionados às produções existentes e uma outra parte 
que corresponde a novas produções adaptadas à realidade da região;

4) Para cada tema o primeiro dia é dedicado a uma reflexão sobre os problemas encontrados e 
aos aportes teóricos que permitem analisar melhor as causas e os problemas. Em seguida, 
se faz a identificação das possíveis soluções oriundas da experiência dos agricultores, da 
pesquisa agronômica e das experiências com base na agroecologia desenvolvidas em outras 
regiões. Após o debate, 1 a 3 alternativas são escolhidas para serem testadas. No segundo dia, 
se faz a implantação de uma parcela experimental na propriedade de um membro do grupo;

5) Nos meses seguintes, novos temas são abordados ao mesmo tempo em que se realiza o 
acompanhamento dos experimentos. Os resultados das experiências são analisados no grupo 
e se os resultados foram positivos para dinamizar o sistema de produção podem ser aplicados 
em outras propriedades da comunidade;

6) Em continuidade a esse processo constitui-se uma rede de agricultores(as) multiplicadores(as) 
das inovações e discussões realizadas na formação inicial. Esses agentes multiplicadores(as) 
são escolhidos(as) pelo grupo de formação em critérios estabelecidos junto com a equipe de 
educadores(as) técnicos(as). Em geral são pessoas de referência aos grupos em termos de 
capacidade de organização social e disseminação de informações;

7) A partir de então, os(as) multiplicadores(as), com a assessoria da APACC, se organizam para 
multiplicar os conhecimentos, buscando apoio junto às organizações locais e órgãos públicos, 
de modo a garantir apoio para a continuidade das ações.
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A origem do projeto do pólo da APACC de Cametá resulta da conjunção de dois momentos. 
No primeiro houve uma série de rodadas de conversas entre a coordenação da ONG com 
dirigentes sindicais ligados à Fetagri, num segundo instante ocorreu a possibilidade de um 
financiamento externo de um projeto voltado para o desenvolvimento rural. Assim, a AVSF e a 
ESSOR, duas organizações francesas conceberam a primeira versão do projeto voltado para o 
desenvolvimento rural do município de Cametá. As duas organizações são especializadas nesse 
modelo de intervenção rural. 

A primeira experiência foi realizada no período de 2000 a 2004 com financiamento da 
Comunidade Européia. Os objetivos centrais daquela fase do projeto residiam em: reduzir o 
êxodo rural, orientar o uso equilibrado dos recursos naturais, melhorar as condições de vida 
dos(as) agricultores(as) e promover um processo de autonomia.

No primeiro momento o projeto cobriu somente o município pólo da região, Cametá. A 
partir de avaliações locais e externas decidiu-se pela ampliação das ações para os municípios de 
Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará a partir de 2004. A ampliação para Limoeiro do Ajuru e 
Oeiras do Pará só foi possível de ser realizada com a aprovação de um segundo projeto junto à 
União Européia. Tratava-se de um projeto de continuidade e replicação da experiência pautada 
no desenvolvimento sustentável da agricultura familiar do Baixo Tocantins – Cametá, Limoeiro e 
Oeiras do Pará. Os esforços na direção de uma consolidação de desenvolvimento da microrregião 
com orientação na agroecologia foram realizados pela Essor, AVSF e APACC.

As famílias dos pequenos agricultores configuram os sujeitos da ação das diversas fases do projeto. 
Os dados indicam que são 11.200 famílias nas três cidades, mais ou menos 80 mil pessoas. Os(as) 
agricultores(as) extrativistas diretamente ligados às ações da APACC somaram 2.650 pessoas, entre 
homens, mulheres e jovens. As três cidades compreendem uma área total de 8.500 km².

No início das ações da APACC pólo de Cametá duas equipes atuavam no desenvolvimento 
das atividades nas áreas de produção e saúde preventiva. As equipes com o mesmo público não 
estabeleciam um processo de troca de informações ou conjunção de ações, mas ocorria que a família 
ou o grupo que participava das experiências realizava a troca de informações na comunidade 
após as dinâmicas realizadas pelas equipes técnicas. 

5 A EXPERIÊNCIA DA APACC NO PÓLO DE 
CAMETÁ: APANHADOS DO CHÃO, DO RIO 

E DO JIRAU



26
•

Um outro limite na metodologia da primeira fase do projeto foi a formação segmentada na 
área de produção. Os participantes antes eram direcionados para o aprofundamento apenas de 
uma modalidade ou possibilidade de experimento, que eram a apicultura, psicultura, criação de 
pequenos animais e agricultura (sistemas agroflorestais, pimenta-do-reino e manejo do açaí).

Nesse momento a denominação adotada para cada agricultor(a) responsável por uma área 
experimental era “agricultor especialista”. Tal perspectiva da primeira fase do projeto ia de encontro 
aos princípios da agroecologia, que primam pela visão geral do universo da unidade produtiva 
camponesa, e não a forma segmentada, como foi adotada. Nas reflexões feitas pela equipe da APACC 
e junto aos(às) agricultores(as) havia o debate sobre a necessidade de diversificar a produção. Contudo 
a política de formação da APACC na prática mantinha uma visão segmentada, o que era contraditório 
em relação a sua própria atuação em prol da diversificação da produção e da agroecologia.

A reorientação na trajetória da metodologia resulta de debates internos da equipe, a troca a 
partir da vivência comunitária dos agricultores e avaliações. Um momento considerado marcante 
foi a possibilidade de intercâmbio de alguns agricultores do Baixo Tocantins em um encontro de 
troca de experiências realizado na região Nordeste do país, estado da Paraíba. Os agricultores do 
campo de vivência da APACC foram questionados sobre a definição adotada, “especialistas”.

Os camponeses paraenses ao retornarem à região democratizam a preocupação quanto 
à denominação usada. A partir desse conjunto de fatores e reflexões realizadas em diversos 
encontros a denominação “multiplicador” passa a ser usada. Não como uma mera alteração da 
palavra, mas como um novo modo de construir o cotidiano, bem como no aspecto da metodologia 
dos trabalhos. É na organização da rede local de multiplicadores(as) nos municípios de Oeiras 
do Pará e Limoeiro do Ajuru que essa nova perspectiva é desenvolvida. A formação dos(as) 
multiplicadores(as) com uma visão integrada da unidade familiar camponesa passa a ser o norte 
do fazer ATER da APACC.

O agricultor multiplicador ou os agricultores indicados pelas comunidades passaram a ter 
uma informação do total da unidade de produção e eram orientados a participar do conjunto 
dos experimentos realizados na área de produção e da saúde preventiva. Ao multiplicador cabe 
o papel de articular a comunidade, multiplicar práticas agroecológicas, através da organização 
de mutirões, pequenas oficinas em grupos ou aconselhamento diretamente nas unidades 
produtivas, além de fazer mediações com órgãos públicos e ser a pessoa de referência na troca 
de informação entre os técnicos e a base da comunidade. Embora nem todos os agricultores 
continuem integrados à iniciativa, tem-se informação da internalização dos conhecimentos das 
práticas de produção e da saúde preventiva no dia-a-dia das comunidades dessas pessoas que não 
permaneceram no projeto.
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A partir dos exercícios de troca de conhecimento 
orientados para a produção e a saúde preventiva, 
outras dimensões do universo da vida do camponês 
do Baixo Tocantins são contempladas, em particular 
o fortalecimento de suas instituições de representação 
política e do fortalecimento da organização de base 
comunitária. Tem-se assim a presença de camponeses em 
conselhos de desenvolvimento municipal, mobilização 
pela garantia de políticas públicas nas áreas de produção, 
educação, saúde, realização de feiras municipais da 
agricultura camponesa, inserção das demandas dos 
agricultores nos planos de desenvolvimento dos 
municípios em que a APACC e seus parceiros atuam.

O processo de ATER resultou na construção da 
rede de multiplicadores em agroecologia e em saúde preventiva que na experiência de Cametá 
foi constituída separadamete. A partir de reflexões em Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará a rede 
de multiplicadores(as) passou a ser integrada, ampliando seu papel junto à comunidade. A rede 
de agricultores-multiplicadores possui uma avaliação favorável em diferentes níveis, entre eles: 
a coordenação de representações dos(as) trabalhadores(as) rurais, entre os(as) participantes da 
experiência, técnicos de instituições de ATER local, representações políticas locais e externas, 
pesquisadores(as) e avaliadores(as) externos.

A professora e pesquisadora Maria Conceição D’Incao, da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), São Paulo, que participou de uma das avaliações no ano de 2003, percebe a experiência 
de forma entusiasmada, considerando a mesma de caráter inovador e inédito no Brasil. Michel 
Falisse, que também atuou como avaliador externo em relatório de 2007 sugere com ênfase a 
necessidade de se tornar pública a experiência do Baixo Tocantins.

A caminhada da formação no processo de transição do modelo de produção resultou na 
construção da rede de multiplicadores(as) ancorada numa ação integrada que contempla a unidade 
produtiva no fomento de práticas inovadoras que valorizem uma produção diversificada. Se no 
momento inicial ocorreu uma separação nas práticas de experimentos na área de produção com 
a predominância do gênero masculino, enquanto no programa de saúde preventiva predominava 
o gênero feminino, com o decorrer do tempo houve a convivência mista e mesmo a troca de 
informações na vida cotidiana das famílias.
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Ao se analisar o campo da produção, são considerados como desdobramentos positivos a 
internalização da prática do manejo do açaí, a criação de pequenos animais, a introdução da 
apicultura, a criação de peixes em tanques, a criação de frangos de corte e sistemas agroflorestais, 
o que descortina uma diversificação da unidade produtiva. Nos diagnósticos iniciais o verificado 
era a prática da monocultura ou no máximo duas culturas, o contrário do que se registra 
atualmente, onde se encontra a ampliação das culturas entre quatro e seis.

Se algumas práticas podem ser questionadas no que diz respeito aos princípios agroecológicos, 
como é o caso da piscicultura, em outra medida a criação de peixes nos experimentos com bom 
resultado ajuda na renda e na consolidação de uma fonte de proteína da família. No caso da criação 
de peixes em tanques são questionadas as práticas de desflorestamento para a implantação dos 
tanques, bem como o uso de rações industriais. Embora as discussões técnicas tenham trabalhado 
o uso de ração alternativa, as dificuldades para sua produção pela falta de maquinários são 
limitantes para seu uso. Quanto à implantação dos tanques, a orientação é que a criação seja 
desenvolvida em áreas já degradadas.

No campo de atividades avaliadas positivamente uma que é considerada relevante é a 
recuperação de práticas fitoterápicas. A partir da experiência de troca entre a equipe técnica e 
os(as) camponeses(as) dos grupos de saúde preventiva, jiraus germinaram em várias casas com 
ervas de diversos tipos, entre elas catinga de multa, hortelã de folha miúda e erva cidreira.
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(...) As pessoas, a partir de suas experiências diárias, 
constroem saberes. 
E estes saberes é que dão suporte 
para o enfrentamento da vida (...)
Paulo Freire

Cada município hoje congrega uma rede de agricultores-multiplicadores que ganha 
vida a partir das representações de cada comunidade que participou do processo. A rede de 
multiplicadores é constituída através do processo de formação direta nos grupos comunitários 
A partir do encerramento dessa primeira formação a rede será o principal instrumento na 
construção dos conhecimentos, na experimentação de novas práticas produtivas, além de 
participar nas discussões realizadas pelo conjunto da comunidade a respeito de educação, saúde, 
transporte e outras demandas necessárias à melhoria das comunidades. A ampliação do papel 
da rede de multiplicadores(as) para além da produção e saúde preventiva se relaciona com as 
discussões realizadas pela APACC sobre o fortalecimento da organização de base comunitária, 
que se operacionaliza no Plano Comunitário de Desenvolvimento (PDC)4.

Em relação à troca de conhecimentos na área de produção, constatou-se em algumas 
comunidades potencial para apicultura e produção de ração natural para a criação de peixe, e que 
não eram atividades desenvolvidas. A partir da troca de informações as modalidades de produção 
são sugeridas. O fundamental no trabalho é a troca de conhecimento ao lado das experimentações 
produtivas, numa dinâmica de conciliação entre a teoria e a prática.

As atividades coletivas dos grupos comunitários são ações que ajudam na elevação da 
auto-estima, no incentivo ao debate e no exercício de reivindicação de direitos. Uma prática 
incentivada pela rede de multiplicadores no setor de produção é a realização de trabalho em 
mutirão, que no começo do século XX tinha o nome de “convidado”. A lógica do mutirão se 
ancora como mais uma ferramenta pedagógica, onde se discute a melhor forma de produção, 

4 O PDC é uma ferramenta discutida com as comunidades para planejar suas ações em busca de melhorias que vão desde uma ação 
que pode ser feita diretamente pela organização da comunidade até a mobilização para exigência do cumprimento de uma política 
pública. As ações do PDC ocorrem a curto, médio e longo prazo.

6 A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 
E EXPERIÊNCIAS DE PRÁTICAS 

INOVADORAS
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seleção da maniva, espaçamento, consórcio etc. Tem-
se registro da realização de 12 mutirões por mês em 
algumas comunidades.

Ao se avaliar a reorientação do modo de fazer do(a) 
agricultor(a), um resultado interessante no incremento 
da produção é o manejo do açaí. Em alguns casos o 
aumento da produção ultrapassou a casa dos 50%. Com 
a diversificação de culturas, algumas famílias que antes 
mantinham apenas dois produtos, hoje trabalham com 
quatro a seis. A equipe técnica da APACC estima que 
pelo menos 70% do público que participou do processo 
de formação incorporaram as práticas da agroecologia.

Outro dado interessante para registro é que 
antes não existia na região a prática da apicultura. A 

atividade teve início ano de 2000 a partir do incentivo da APACC, hoje estima-se que o município 
de Cametá tenha cerca de 300 caixas. No ano de 2007 o município de Cametá produziu algo 
estimado em 4,5 toneladas de mel. Os produtores repassaram à Pastoral da Criança três toneladas 
via Cooperativa Agrícola Resistência de Cametá - CART através do programa da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). Tem-se o registro da transição das práticas da forma de 
cultivos nas áreas de terra firme, que por longo tempo usaram adubo químico. Antes a pimenta-
do-reino era monocultura, hoje há experiências com a produção consorciada.

Mas, nem tudo é flor nesse jardim. No plano político há diferenças na agenda entre os STR 
e a coordenação da APACC. Há desde a década de 1990 uma agenda política que privilegia o 
crédito, e coloca em segundo plano o debate sobre o modelo de desenvolvimento e a modalidade 
de produção mais compatível com a especificidade da região. A diferença na perspectiva a ser 
adotada na produção é um gerador de ruídos na relação entre a APACC e os STR. A APACC 
entende que o caminho deva ser o inverso, onde o debate sobre a modalidade da produção e o 
experimento agroecológico cheguem antes do dinheiro.

A partir de tal perspectiva, aonde o conhecimento e o experimento antecipem o recurso, o 
agricultor-multiplicador pode exercer um papel estratégico, possibilitando uma visão ampla, que 
não se resuma às práticas de produção, mas que contemple o debate sobre direitos, cidadania e 
projeto de desenvolvimento, entre outros interesses.
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No processo de formação da transição de práticas de produção conservadoras para o modelo 
baseado na agroecologia, listam-se como saldo positivo: a) a diversificação da produção familiar, 
b) que resulta na melhoria da renda e a segurança alimentar da família e c) incentivo a organização 
dos agricultores. No entanto, há vários desafios a serem superados. Um deles é o uso da prática 
de queimadas nas lavouras e a definição sobre o caminho a ser adotado para o futuro da rede de 
multiplicadores. A seguir alguns registros sobre o processo da ATER desenvolvida pela APACC, 
a partir da narrativa de técnicos(as) e agricultores(as), os sujeitos da caminhada.

A seguir o documento pontuará os tópicos nos Programas de Saúde Preventiva, Casa 
Familiar Rural Fortalecimento da Sociedade Civil e Produção e alguns desdobramentos através 
das experiências realizadas através das férias e de micro-crédito via a ASMICC.

TRANSIÇÃO DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO CONSERVADORAS PARA O MODELO AGROECOLÓGICO

Pontos positivos Desafi os

 Diversifi cação da produção 
familiar;

 Como superar a prática do uso do fogo

 Melhoria da renda e 
segurança alimentar da família;

 Como dar sustentabilidade às ações da rede de 
multiplicadores 

 Como superar os entraves técnicos e ambientais em 
relação à piscicultura familiar

 Acesso ao crédito para o desenvolvimento de pequenas 
experiências agroecológicas (micro crédito)

 Incentivo à organização dos 
agricultores

 A introdução da experiência na agenda política do 
movimento sindical 

 Ampliação da participação 
das mulheres no debate da 
produção

 O fortalecimento do debate de gênero para além da 
participação da mulher
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Gripes, diarréia ferimentos por cortes, picadas de arraia e cobra, infecções do aparelho 
reprodutor feminino são algumas das enfermidades 
corriqueiras que integram a rotina das comunidades da 
região. O acesso a postos de saúde é difícil. Eis o cenário 
em que germinou a experiência do Programa Saúde 
Preventiva, que nos primeiros passos contemplava 
prioritariamente a mulher.

Obedecendo à metodologia, a conversa e a realização 
de diagnósticos são os momentos que antecipam o que a 
equipe técnica chama de formação. 15 a 18 cursos nessa 
área foram realizados com grupos de 20 a 30 pessoas 
nas comunidades e mais mini-oficinas e ações educativas 
com as crianças. Os cursos começam por debater o 
direito à saúde, origem das doenças, conhecimento do 
organismo humano, prevenção de câncer no útero e na 
mama, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, 
planejamento familiar, cuidados com água e noções de primeiros socorros, explica a pedagoga 
e ex-técnica da APACC, Cristiane Pompeu. As ações relacionadas com as crianças giravam em 
torno da saúde bucal, nutrição, higiene e educação ambiental.

Mulheres de poucas letras dominam o conhecimento sobre a biodiversidade local. Parteiras 
e benzedeiras são o socorro da comunidade. As ações de campo revelaram a necessidade de 
aperfeiçoar e incentivar a prática da fitoterapia e a recuperação de práticas que não constavam no 
dia-a-dia. As atividades ajudaram na recuperação da cultura de remédios caseiros, que estavam 
desaparecendo do dia-a-dia.

Entre as atividades foi possível a produção de catalogação das principais ervas medicinais, o que 
possibilitou a troca de conhecimento e repasse da informação aos mais jovens. As receitas caseiras 
foram sistematizadas e a construção de viveiros com mudas incentivadas. O grupo de formação 
produziu ainda álbuns com as ervas usadas em cada comunidade (POMPEU, 2007, p. 17).

Os álbuns podem ser consultados sempre que necessário. Sucuúba, copaíba e andiroba, espécies 
ameaçadas de extinção estão sendo preservadas e usadas pelas famílias. Um dos desdobramentos 

7 SAÚDE PREVENTIVA E A RAIZ DA 
SABEDORIA POPULAR
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das ações tem sido a produção individual ou coletiva 
de remédios caseiros, o que configura uma fonte de 
renda a mais. O cultivo de ervas e hortaliças é realizado 
em jiraus, uma edificação típica da região (POMPEU, 
2007, p. 17).

Deonata Ramalho é uma senhora quilombola do 
município de Oeiras do Pará, comunidade de Igarapé 
Preto. Ela é uma multiplicadora dos conhecimentos 
exercitados a partir do programa. A quilombola endossa 
os registros efetivados pela pedagoga Cristiane Pompeu 
sobre o uso da medicina considerado tradicional. 
Ramalho explica que na comunidade em que mora a 
prática foi intensificada através do uso de garrafadas 
e xaropes para casos de inflamação a partir de ervas 

típicas do lugar, como a verônica, jucá e barbatimão. A agricultora narra ainda que foi possível 
a partir dos cursos pressionar a secretaria de saúde para garantia do atendimento preventivo às 
mulheres da comunidade. A pressão das mulheres de Oeiras do Pará é o indicador positivo da 
autonomia em busca de direitos. 

A ação da APACC na comunidade se deu num sentido de reforçar o conhecimento, os saberes 
já existente e tentar aperfeiçoar. As mulheres já detinham uma série de conhecimentos sobre uso 
de ervas, no entanto desconheciam a medida precisa para a produção dos remédios. 

Saúde preventiva para a família foi uma guinada no sentido de alteração da metodologia, 
que no começo era direcionada somente para a mulher. Conhecer e reconhecer o que a 
comunidade usava e para que tipo de enfermidade possibilitou a recuperação e a valorização 
do saber popular, o que ajudou na construção de experimento da produção de horta medicinal 
e de hortaliças em jiraus.

O uso inadequado da água ainda se constitui como o principal meio de se adquirir enfermidades. 
Por isso o programa esforçou-se em que os(as) agricultores(as) tivessem um zelo melhor com 
a saúde e mais cuidado com a água através de filtragem e o uso da pedra de enxofre como 
purificador. Antes algumas comunidades usavam um conservante químico do palmito, indicado 
como a causa de inúmeras doenças.

(Um levantamento realizado pela equipe da APACC em 2005 em Cametá apontou como 
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pontos positivos das atividades da Saúde Preventiva a) melhoria nas condições de saúde das 
famílias através da internalização de informações sobre conhecimentos sobre primeiros socorros; 
remédios caseiros; DST; higiene; meio ambiente. b) redução de casos de diarréias nas crianças 
por conta do tratamento da água (filtro), higiene e alimentação e c) as mulheres passaram a 
agendar o exame de prevenção do câncer colo do útero e auto-exame da mama, além de tomar 
mais cuidado com á água e a alimentação.

Na pesquisa realizada com as 390 mulheres 
participantes dos cursos no Saúde Preventiva ao 
final da formação nos grupos em Limoeiro do 
Ajuru e Oeiras do Pará verificou-se que: a) 83% das 
participantes sabem como se prevenir do câncer do 
colo uterino, b) o número de mulheres que sabem 
fazer o auto-exame das mamas cresceu em 129% em 
relação ao início da formação, assim como, houve uma 
elevação em 48% do número de mulheres que realizam 
o exame periodicamente,c) 88% das participantes têm 
conhecimento sobre o assunto e sabem como se prevenir 
das doenças sexualmente transmissíveis, d)elevação de 
conhecimento sobre primeiros socorros em 70% em 
relação ao início da formação, e) elevação de 22% em 
relação aos conhecimentos sobre aproveitamento das 
ervas e plantas medicinais e f)fortalecimento da identidade e a valorização do conhecimento 
tradicional dos participantes, levando-os a uma prática mais consistente do aproveitamento e uso 
da riqueza medicinal natural.
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A CFR surgiu no ano de 2001 e tem sede em Cametá. 
Tem como objetivo promover o desenvolvimento 
econômico e social do município por meio da educação 
e da qualificação profissional da população jovem rural. 
A APACC é um dos animadores ativos da experiência, 
ajudou a construir e ainda destina recurso para a 
manutenção da mesma. A atenção da CFR é voltada 
para os filhos(as) dos(as) agricultores(as), no sentido 
de se fortalecer a agricultura camponesa a partir da 
perspectiva da agroecologia.

A pedagogia da alternância é o sistema adotado. Nele 
as atividades dos(as) jovens se dividem em uma semana 
na escola e duas semanas na localidade de origem. O curso 
é divido em 39 alternâncias. O conteúdo programático 
possui a seguinte dinâmica a partir de um tema gerador, voltado para a realidade onde o jovem 
convive, orientam-se as disciplinas do núcleo comum (formação geral) que são as disciplinas 
fundamentais baseadas no currículo adotado pela Secretaria de Educação do Pará (Seduc).                                                                                                            
A formação integral dos(as) alunos(as) depende ainda da relação que desenvolvem junto a sua 

comunidade e família. A idéia é a construção de 
uma consciência crítica a partir do intercâmbio de 
dois universos distintos: a escola e o local aonde 
mora. A produção de mel, a criação de pequenos 
animais, a psicultura, o manejo de açaizais e o 
cultivo de lavoura branca são as atividades mais 
freqüentes. Nos primeiros cinco anos da CFR 
foram desenvolvidos experimentos de sistemas 
agroflorestais, pimental agroecológico, manejo 
de leguminosas para a recuperação de solo e 
a produção de adubo, apicultura, criação de 
porcos, patos e galinhas de raças melhoradas. 
As atividades da CFR hoje sofrem dificuldades 
financeiras e de pessoal técnico.

8 CASA FAMÍLIA RURAL (CFR)
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A CFR Cametá já formou três turmas que somam 75 alunos(as) e há duas turmas em formação 
com 47 jovens. O espaço da CFR também é utilizado para a formação de multiplicadores.

Turma Concluintes Homens Mulheres Comunidades 
ribeirinhas

Comunidades de 
terra fi rme

2001 a 2003 25 21 04 13 12

2001 a 2003 15 14 01 03 12

2002 a 2004 24 23 01 03 18

2004 a 2006 11 10 01 04 07

Total 75 68 07 34 36

A experiência enfrenta problemas de manutenção, tendo em vista a não incorporação da 
mesma na política de educação municipal. Os apoios financeiros têm sido de forma pontual, o 
que compromete a continuidade da escola. Registram-se dificuldades na manutenção dos jovens 
por conta dos recursos financeiros limitados por parte das famílias camponesas.

Em estudo recente sobre os egressos da CFR de Cametá, o pesquisador Eraldo do Carmo 
(2007) destaca que em comunidades na área da estrada (terra firme) de 21 egressos que se 
formaram no período de 2001 a 2004, 70% permanecem em suas propriedades com as famílias e 
vêm implementando as práticas agrícolas sob a orientação das técnicas aperfeiçoadas durante o 
processo formativo na CFR de Cametá. 

Na opinião dos pais e dos próprios alunos, o trabalho dos jovens na propriedade com novos 
conhecimentos contribuiu para terem uma produção maior e com mais qualidade. Nos períodos 
de safra os jovens implementam outras culturas nos pimentais e nas roças de forma organizada, 
com espaçamento adequado, tempo de plantar cada uma, tipo de adubação, quantidade de adubo 
para cada pé de planta e o período certo da colheita. Há alunos egressos que realizam com os pais 
a contabilidade de toda a produção da safra, identificando o custo benefício dos investimentos 
de cada uma das atividades plantadas. Outros egressos, em torno de 08 (oito) continuaram os 
estudos em escolas técnicas, como a de Castanhal e 01 (um) da Comunidade de Jorocazinho foi 
cursar o ensino médio em uma CFR no estado do Piauí.
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Contudo, a pesquisa aponta também que alguns jovens após passarem pela CFR fixaram 
residência na cidade para continuar os estudos no ensino médio, uma vez que a CFR oferta até a 
8ª série do fundamental. Ainda que estes mantenham laços em suas famílias e comunidades e estão 
sempre dispostos a realizarem orientação técnica nas propriedades ou comunidades; a distância 
entre o estudo formal e a realidade, vai pouco a pouco afastando-os das atividades agrícolas. 
Outros optaram em continuar na cidade para atuarem em outras atividades de trabalho, como 
mototaxista e emprego no comércio.

Na pesquisa de Eraldo do Carmo, nota-se que os conhecimentos adquiridos estão sendo 
significativos tanto para as famílias quanto para os jovens, pois segundo eles há um aumento 
da produção agrícola, com novas culturas agrícolas sendo incorporadas nas propriedades; 
inaugurando-se uma nova dinâmica produtiva e relações sociais nas propriedades e nas 
comunidades.

Mas, embora a CFR tenha um significado importante na vida dos camponeses desse município, 
pois oferta aos seus filhos uma formação que proporciona aprofundarem os conhecimentos 
técnicos com a agricultura, a experiência enfrenta problemas de manutenção, tendo em vista 
a não incorporação da mesma na política de educação municipal. Os apoios financeiros têm 
sido de forma pontual, o que compromete a continuidade da escola. Registram-se dificuldades 
na manutenção dos jovens por conta dos recursos financeiros limitados por parte das famílias 
camponesas.

A experiência da CFR ao lado da construção da rede de agricultores multiplicadores em 
agroecologia abriga uma possibilidade concreta de formação da agricultura camponesa rumo 
à consolidação da transição do modelo de produção considerado tradicional para o modelo 
de produção baseado na agroecologia. A possibilidade de troca entre os agricultores mais 
experientes com os(as) filhos(as) e os conhecimentos dos(as) filhos(as) indica um potencial de 
consolidação de práticas inovadoras. Mas, faz-se urgente uma medida política no sentido de 
garantir economicamente a CFR, algo que não se altere a cada período de sucessão de direção do 
executivo municipal.
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A partir do Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar do Baixo 
Tocantins, integrou-se uma nova temática às discussões de ATER desenvolvidas pela APACC. Das 
reflexões feitas pelo conjunto da APACC origina-se a proposta de trabalhar com o Fortalecimento 
da Sociedade Civil (FSC), cujo desdobramento se dá em duas dimensões: no apoio ao fortalecimento 
institucional das organizações locais e no apoio à organização de base comunitária.

A experiência com o FSC é inovadora e atende a uma necessidade da sociedade local de ter 
assessoria no campo organizativo. Contudo, no que diz respeito ao fortalecimento institucional das 
organizações (STR, cooperativas e associações) ligadas ao projeto não houve avanços, resultando 
no redirecionamento do foco para as ações de fortalecimento da organização comunitária.

O princípio de se desenvolver ações para a consolidação do fortalecimento comunitário segue 
a metodologia ancorada no debate entre as partes envolvidas no sentido de se encontrar um rumo 
para a autonomia da família camponesa. As rodadas de conversas colaboram para a construção 
de uma visão geral do universo social e político das comunidades, bem como ajudam a conhecer 
que outros sujeitos desenvolvem ações junto a elas (igrejas, partidos políticos, pesquisadores, 
STR, colônias de pescadores, Emater, Ceplac etc.) e a definição que temas serão agendados para 
a construção coletiva de um Plano de Desenvolvimento Comunitário (PDC). 

As ações contemplam a formação, o planejamento e a gestão das organizações de base dos 
camponeses. A agenda do técnico se condiciona a agenda das reuniões comunitárias, que pontuam 
o debate entre o técnico e a população local. Assim emergem as temáticas sobre os programas 
ou políticas públicas, como luz para todos, saúde, comercialização, desenvolvimento territorial, 
integração da vizinhança para uma ação conjunta ante as demandas indicadas pelo coletivo 
camponês. O processo de construção do plano de desenvolvimento comunitário, aqui resumido, 
define as ações emergenciais, a médio e a longo prazo.

Na consolidação desta ação estabeleceu-se junto às comunidades a seguinte metodologia: a) 
Para aproximação e conhecimento da realidade das comunidades as agendas eram sempre em 
conjunto com uma das duas outras linhas de ação (saúde e produção), b) realização do mapeamento 
das comunidades com maior potencial de capital social, c) reuniões de sensibilização e mobilização 
sobre a importância da organização comunitária e os processos de formação permanente, d)
construção do mapa situacional da comunidade, contendo: as principais dificuldades das 
comunidades; os atores sociais (como lideranças, organizações existentes), número de famílias 

9 O FORTALECIMENTO DA SOCIEDADE 
CIVIL: UMA RAIZ COMUNITÁRIA
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e situação da organização comunitária local, e) levantamento das demandas emergenciais e, f) 
construção da agenda mínima por comunidade.

Em síntese o plano se esforça em contemplar os aspectos da realidade da comunidade, e que 
devem ser objeto do trabalho de desenvolvimento: educação, saúde e nutrição, cuidado materno-
infantil, saneamento, produção e distribuição de bens e serviços, transporte, finanças, consumo, 
abastecimento, comércio, lazer e segurança.

As discussões sobre PDC ocorrem por dentro dos fóruns5 constituídos para discutir a 
organização comunitária. É através desses fóruns que o PDC é operacionalizado. Nos fóruns 
comunitários envolvem-se os diferentes atores sociais das comunidades como lideranças das 
comunidades, delegados sindicais e na maioria dos casos os(as) agricultores(as) multiplicadores 
em produção e saúde preventiva, que acabam por ser os principais responsáveis por conduzir a 
dinâmica do plano.

A trajetória do setor de FSC provocou reflexões na equipe no sentido de integrar as ações 
de ATER. Percebeu-se que o fio condutor de integração das ações que a APACC realiza é o 
desenvolvimento sustentável. Nesse aspecto foi necessário reorientar a estratégia de intervenção 
direta nas comunidades no sentido de estabelecer uma assessoria técnica integrada, que atue na 
formação, experimentação, produção, comercialização, meio ambiente, gênero, políticas públicas 
e organização social, visando o empoderamento técnico e político do público sujeito, para que 
sejam os protagonistas do desenvolvimento.

5 De acordo com a dinâmica das comunidades os fóruns comunitários podem tomar a forma de conselhos, associações, movimentos, 
entre outros.
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A presente seção contempla as experiências na 
transição das práticas consideradas tradicionais para 
o modelo de agricultura agroecológica. Aqui serão 
pontuados   depoimentos de técnicos(as) e agricultores(as) 
através da criação de abelhas, introdução de práticas de 
manejo do açaí, criação de pequenos animais, criação de 
peixes, o que evidencia a diversificação da produção.

10.1 Breve narrativa de uma técnica
Arlene Lacerda foi técnica da APACC entre 2001 a 

2008. É filha de agricultores, pai e mãe migrantes de 
outras regiões do país para Amazônia, precisamente 
em Rondônia. Lacerda é técnica em agropecuária. Ela 
explica que nos trabalhos realizados nas comunidades, 
constatou-se que nem todos seguiram a cartilha da ATER tradicional e dos agentes de 
financiamento do FNO na década de 1990.

Ela informa que alguns(as) agricultores(as) cometeram a heresia de formar uma produção 
consorciada, contrariando as orientações da técnica tradicional, que desejava o cultivo separado do 
murici, coco e pimenta-do-reino em terra firme. As experiências diversificadas já desenvolvidas na 
região antes das ações da APACC serviram de exemplos que ajudaram no debate, declara Lacerda.

A técnica recorda que na produção de mandioca a partir da seleção da semente a ser usada 
e o debate sobre o espaçamento mais adequado foi possível melhorar a produção. O agricultor 
Waltino da Costa, da comunidade de Caripi, município de Cametá, que também é multiplicador 
das práticas de agroecologia, pontua que a produção melhorou pelo menos em 60%.

10.2 Pimenta sombreada em tutor vivo e sistemas agloflorestais
A experiência com pimental sombreado iniciou em 2001. O diagnóstico sobre a situação indicava 

que a monocultura adubada quimicamente, sofria ataques da fusariose (doença causada por fungo 
que dizima a planta), e não se cultivava o hábito de aproveitar a matéria orgânica. A partir dessas 
observações, o agricultor Osmar optou em plantar um pequeno pimental em meio a um sistema 
agroflorestal. O modelo introduziu várias espécies de plantas regionais e aproveitou outras áreas 
do lote para aumentar o seu plantio, o que colaborou para a manutenção das espécies regionais.

10 A APACC E A EXPERIÊNCIA DA 
PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA
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A primeira diferença notada pelo agricultor foi o equilíbrio 
da prática do pimental consorciado. A cultura foi diversificada 
e se desenvolveu junto aos bacurizeiros (na sombra de 60%), e 
outras frutíferas (cupuaçu, café, laranja, abacaxi, açaí) e certas 
essências florestais (acapu, paricá e mogno). O sistema não 
apresentava doenças ou pragas e não precisava de capinas 
constantes, pois a sombra facilitava o manejo. O saldo foi a 
melhora da produção. No decorrer da experiência Osmar 
participou da formação nos grupos de agricultores(as), 
aprimorando e trocando seus conhecimentos com técnicos(as) 
e outros(as) agricultores(as)-multiplicadores(as). Essa 
experiência proporcionou o surgimento de várias outras 
no município. Como agricultor-multiplicador, o Sr. Osmar 
recentemente capacitou 14 jovens (entre homens e mulheres), 

contando com acompanhamento técnico da APACC, e tendo como objetivo a diversificação e a gestão da 
propriedade de forma agroecológica e participativa (SOUSA; SILVA; MARCIEL, 2007, p. 95).

10.3 A participação das mulheres na criação de abelhas nativas
A experiência com abelhas nativas teve início em meados de 2004, envolvendo 35 famílias 

entre homens e mulheres. O interesse surgiu pela potencialidade da florada e pela diversidade de 
espécies existentes na região. Além disso, considerou-se o uso do mel na alimentação e preparação 
de remédios alternativos. A possibilidade de melhorar a renda da família, considerando-se os custos 
baixos da cultura e a facilidade do manejo da cultura, também favoreceu na opção pela apicultura.

Cursos, oficinas e diagnósticos participativos para levantamento de informações, e mesmo 
intercâmbio com agricultores(as) de fora do município com experiência na atividade ajudaram no 
desenvolvimento da cultura. A dinâmica do trabalho foi baseada com pesquisa de campo conduzida por 
técnicos(as) e agricultores(as) sobre florada; adaptação das espécies nas ilhas e terra firme; sistema de 
manejo e produção estimada por espécie. 35 caixinhas foram implantadas junto aos(às) agricultores(as)-
multiplicadores(as) na realização das pesquisas e oficinas. O sucesso obtido motivou que dois meses 
depois cada família cuidava de três caixinhas, chegando perto da casa de 105 unidades. A idéia inicial não 
foi a produção de mel, mas a multiplicação por meio da divisão de colméias, prática muito simples, com 
caixinhas adequadas e adaptadas pelos(as) agricultores(as) (SOUSA; SILVA; MARCIEL, 2007, p. 98).
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A criação dessas abelhas uma atividade realizada em grande parte pelos agricultores 
multiplicadores com uma participação importante das mulheres, associada ao fato da organização 
e a produção de mel ser ingredientes para a fabricação de remédios alternativos a partir de 
plantas medicinais, integrando as ações de formação e da geração de renda pelo conjunto das 
famílias (SOUSA; SILVA; MARCIEL, 2007, p. 98).

É nas famílias que as mulheres assumem junto com seus companheiros a produção do mel 
e por vezes lideram esse processo, embora não sejam elas que protagonizem os debates e as 
discussões nos cursos e reuniões realizados com os(as) multiplicadores(as).

10.4 O manejo do açaí
A cultura do açaí predomina nas ilhas do Baixo Tocantins. 4.500 famílias vivem nas ilhas 

no município de Cametá, estima Marciel (2006). Desse total, cerca de 50% pratica o manejo de 
açaizeiros em 13.500 hectares. 511 destas famílias estão cadastradas na Cooperativa Agrícola 
de Resistência de Cametá (CART) e possuem certificação orgânica e buscam alternativas de 
comercialização.

A partir do diagnóstico realizaram-se os experimentos com o intuito de fomentar a transição 
das práticas tradicionais para as práticas agroecológicas. Entre os problemas identificados existem: 
a) a peca, designação local para a queda do fruto antes da maturação, b) falta do controle do 
sombreamento, c) extração desordenada do palmito, d) não aproveitamento da matéria orgânica, 

e) dependência dos atravessadores para 
a venda da produção, f) contato do fruto 
com animais e com o solo no momento 
da colheita e g) aplicação inadequada dos 
recursos de crédito do FNO (MARCIEL 
et al., 2006, p. 22).

Os trabalhos realizados a partir 
de mutirões em pequenas áreas de 
experimentação foi um passo fundamental 
no processo da formação. A avaliação do 
conjunto de envolvidos, produtores(as) 
e técnicos(as) é positiva. Durante os 
experimentos foi identificado que a prática 
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adequada do sombreamento fez com que a peca e a seca 
desaparecessem. Constatou-se ainda a melhor fertilidade 
do solo a partir do uso de matérias orgânicas depositadas 
no sistema (MARCIEL et al., 2006, p. 21).

Ainda como resultado positivo verificou-se que o 
período da produção do açaí ampliou em dois e até três 
meses. A safra que era de agosto a outubro, prolonga-
se até dezembro, podendo o açaí ser encontrado até 
janeiro. Tem-se ainda o aumento do número de cachos 
por touceiras, além da melhoria da qualidade do fruto, 
com o zelo de evitar o contato do mesmo com animais 
e qualquer impureza após a colheita. Através da prática 
do manejo do açaí a produção teve um incremento de 

275%. A produção do hectare que era de 160 latas passou para 440. A inovação tecnológica 
possibilitou ainda que se evitasse a extração desordenada do palmito. Os animadores resultados 
incentivaram a multiplicação da prática em outras áreas da região (MARCIEL et al., 2006, p. 
22).

A iniciativa que iniciou em Cametá agora é desenvolvida nos municípios vizinhos de Limoeiro 
do Ajuru e Oeiras do Pará. A partir das práticas de inovações da produção outras questões 
encontram-se agendadas, como a busca pela certificação orgânica, a organização de cooperativa, 
a mobilização para a busca de melhor preço e crédito.

Manoel Nazareno e Jeoval Santos de Carvalho, ambos da direção da CART, comungam da 
avaliação positiva quanto à produção do açaí. Avaliam que houve a partir da internalização 
nas novas tecnologias o aumento da produtividade e da qualidade do fruto. Eles refletem que 
infelizmente nem todos(as) agricultores(as) adotaram a prática do manejo.

Existe um conjunto de obstáculos a serem superados pela agricultura camponesa, um deles é 
a comercialização. Por isso a agenda da CART no início de 2008 reside em mobilizar a base das 
comunidades em buscar um preço justo quando do assédio das empresas nacionais e internacionais do 
ramo da comercialização do fruto do açaí. No baixo Tocantins é o fruto que conecta a região ao mundo.

A coordenação da CART alerta que há dados organizados sobre o custo da produção nos 
diferentes momentos da safra: início, meio e fim. Em uma reunião da CART constatou-se a 
necessidade de conhecer qual esse o custo. Em busca de um preço justo pelo produto, uma das 
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possibilidades aventadas é a integração da produção camponesa a um programa da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). A produção seria adquirida pelo governo e repassada para 
as escolas para garantir a merenda escolar.

Há outras questões que afetam a produção do açaí e o fortalecimento do coletivo em busca do 
preço justo, entre elas os acidentes com crianças que ajudam na colheita, o receio em trabalhar de 
forma coletiva, as grandes distâncias e a dificuldade com o transporte da mercadoria.

10.5 A produção e multiplicadores em ação
Raimundo Tavares Veiga soma 65 anos de idade, é casado com Cleuza, com quem tem seis 

filhos. Veiga mora no trecho da BR-422, conhecida como Transcametá há 25 anos, onde é 
mais conhecido como Cutia. Nessas quase três décadas de vida na região esteve presente nas 
reivindicações de eletrificação urbana e rural, além de ter sido monitor da Prelazia.

Cutia, por conta das normas técnicas do financiamento do governo fez uso intensivo de 
agrotóxico em sua propriedade. O agricultor é um dos animadores no processo de SAF. A 
propriedade é considerada um exemplo de produção diversificada. O camponês produz pimenta-
do-reino consorciada com murici, cupuaçu, cacau, café, pupunha, açaí e madeiras. Além do SAF 
cultiva mandioca, com produção estimada de 20 a 25 toneladas por hectare. Antes dos cursos o 
alqueire da farinha produzida pelo agricultor era vendida por R$ 18,00, com o aperfeiçoamento 
da produção consegue o preço de R$ 48,00.

O açaí costuma ser para o consumo 
da família. Na propriedade tem-se ainda 
a criação de pequenos animais e abelhas, 
cuja produção é escoada através de carro 
de boi em madrugadas encharcadas de 
água. A experiência de diversificação da 
produção foi repassada para 20 pessoas 
da comunidade de Caliçado. Hoje é 
comum a propriedade ser visitada por 
agricultores(as) e pessoas interessadas no 
modelo implementado pelo camponês.

Coelho, agricultor de 53 anos foi 
batizado como Antonio Pelaz de Brito e 
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integrou a segunda turma de formação da APACC. Mora 
em Caripi com a esposa e oito filhos. Criação de abelhas, 
produção de mudas de cacau e essências florestais, 
produção e reprodução de pato Paissandu e galinha 
Rhode, psicultura, adubação em pimental, manejo do açaí 
são atividades realizados pela família do agricultor.

Em 2006, com a prática do manejo do açaí, Coelho 
conseguiu coletar 259 latas de açaí comercializadas por 
R$ 2.573,00, que foram investidos em reparos do barco, 
que serve de transporte da família e da produção. O 
agricultor possui ainda tanques de produção de peixes. A 
ração é obtida a partir da produção de suas parcelas com 
milho, castanha do Pará, bagaço de açaí, mandioca (raiz e 

folha). A informação adquirida é repassada para a vizinhança.
Canicinho, Manoel da Vera Cruz, é um jovem de vinte e poucos anos. Até outro dia era 

solteiro e morava com a família. Até 2000 se ocupava basicamente com a produção de mandioca. 
Mora na comunidade de Acaputeua, banhada pelo rio Cupijó, distante de barco umas cinco horas 
do município de Cametá. A paisagem do lugar é bela, repleta de açaizeiros, buritizeiros e floresta. 
É comum o vôo de inúmeras aves e na mata não raro, tatus, veados e porcos do mato podem ser 
encontrados. O cenário indica um ambiente de preservação. 

A partir do apoio da família o agricultor participou dos cursos de formação da APACC. 
Na comunidade onde mora acabou por ser um dos mais prósperos produtores. Um laranjal 
nativo povoa o sítio da família do camponês, que realiza o manejo de açaizais, gerenciamento 
de espaçamento da produção de mandioca, criação de peixes em tanques com ração alternativa, 
criação de frangos caipirão e inicia a criação de abelhas.

A diversificação da produção da propriedade familiar tem servido de exemplo e espaço de 
visitação para a troca de experiência, que tem sido repassada para quatro grupos de formação 
no município de Limoeiro do Ajuru. Com o incremento da produção somente com o frango o 
agricultor consegue ter uma renda média de R$700,00. O agricultor também fornece pintos e 
ração para as comunidades vizinhas. Com a renda já conseguiu adquirir dois barcos que fazem o 
transporte escolar.
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Produção do canicinho 

Nos sete anos de intervenção da APACC aqui resumidamente registrados são inúmeros os 
desdobramentos em diferentes ações e dimensões locais, municipais e estaduais. Aqui serão 
tratados somente três: educação, comercialização e crédito, temáticas que ganham vida a partir 
das experiências da CFR e da ASMICC.

11.1 Associação de Micro Crédito de Cametá (ASMICC)
A doação de recursos tem sido a lógica que norteou e ainda norteia o universo dos agentes 

mediadores com a realidade camponesa. Uma cultura praticada sem a preocupação de realização 
de um método de formação para o convívio com o crédito e a organização das bases produtivas. 
Inverter tal horizonte é uma medida de longo de prazo.

A ASMICC iniciou suas atividades em janeiro do ano de 2003 com 68 sócios. Até o mês de 
maio do mesmo ano atendeu 39 produtores organizados em 11 grupos distribuídos em oito 
comunidades de Cametá, que são: Gama, Bucubarana, Ponta Grande, Mendaruçu, Livramento, 
Areião, São Francisco e Paruru. As atividades financiadas foram: criação de frango de corte, 
abelhas, pato, peru, porco, adubação de pimenta-do-reino e horta.

Num curto período a ASMICC conseguiu no primeiro momento de suas ações um bom 
resultado, reflete Olivier Topall, um dos avaliadores externos. Topall (2003) indica que foram 
realizados numa fase um exercício pequeno com empréstimos com valor de 80 euros (R$ 250,00), 
numa perspectiva de crédito solidário. A responsabilidade de reembolso era dividida entre quatro 
a cinco agricultores. 

Os agricultores que receberam o crédito o devolveram, à taxa de juros considerada elevada, 
5% ao mês. A experiência não teve vida longa. Na segunda fase o valor dos empréstimos duplicou 
e foi seguido de uma inadimplência considerada alta. A ausência de uma formação sobre crédito e 
os juros considerados altos são indicados como responsáveis do insucesso da iniciativa de micro-
crédito. Mas, a primeira fase é avaliada como positiva e pode ser aperfeiçoada e continuada.

11.2 Feiras agroecológicas
A realização das feiras agroecológicas iniciou no ano de 2004 no município de Cametá com o 

nome de Feira de Produtos Orgânicos da Agricultura Familiar. A organização do evento coube 
a APACC, CART e a CFR. Até se alcançar a feira a caminhada transita por inúmeras fases, 

11 ALGUNS DESDOBRAMENTOS
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entre elas: mobilização, reuniões, discussão sobre forma 
de transporte, embalagens, modo de exposição dos 
produtos e subprodutos da agricultura, do extrativismo 
e do artesanato local.

Entre os produtos e subprodutos comercializados 
tem-se da mandioca a farinha-d’água, farinha de tapioca 
e o beiju. Já do açaí (variedade branco e preto) in natura, 
foram comercializados o vinho e subprodutos como 
licores, mingau, mix de açaí exportado para o exterior. 
Tem-se ainda registros da venda de verduras, peixes, 
patos e frango caipirão.

A diversificada produção camponesa expôs ainda o 
mel de abelha, óleo de andiroba e arruda. No campo 
medicinal os(as) camponeses(as) venderam garrafadas, 

xaropes, ervas para chás, xampus, e pastilhas. Os experimentos de viveiros resultaram na venda 
de mudas de ervas medicinais, essências florestais e frutíferas. Já o artesanato comercializou 
peneiras, cestas, paneiro, espanador, tipiti e abano.

Com o apelo da temática amazônica, a feira teve cinco versões até 2006, com o envolvimento 
de cerca de 30 famílias a partir da rede de agricultores(as) multiplicadores(as) da agroecologia. 
O debate entre os envolvidos no processo é a continuação da experiência, posto a boa aceitação 
da comunidade e a possibilidade de comercialização direta, evitando a presença do atravessador. 
Cerca de 150 produtores foram envolvidos na atividade de 23 localidades das ilhas e terra firme 
de Cametá.
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O presente registro é modesto ante o número de ações desenvolvidas, o leque de sujeitos 
envolvidos dentro e fora da região, os desdobramentos e pontos delicados que merecem avaliação 
e reorientações. O esforço aqui empreendido pontua de forma ligeira um pouco do contexto 
social, político e econômico que precedeu o exercício de se construir uma caminhada rumo à 
transição do modo de se fazer agricultura e de pensar um horizonte de desenvolvimento junto à 
realidade de um combativo campesinato amazônico.

O contexto possibilita uma idéia geral sobre a história do Baixo Tocantins, as experiências 
dos(as) camponeses(as) em parceria com a Prelazia de Cametá e com os pacotes tecnológicos 
impostos pelas políticas de financiamento público na década de 1990, anos de agudas mobilizações 
em busca do reconhecimento político, econômico e social da categoria.

Já a segunda parte do registro reflete sobre os modelos de assistência técnica considerada 
tradicional e o indicado como inovador. Assim foram pontuados alguns itens sobre o modelo 
considerado do modo de se fazer uma ATER baseada nos princípios agroecológicos.

A troca de conhecimentos entre camponeses(as) e técnicos(as) da APACC orientou as ações 
na busca de uma transição do modelo de agricultura camponesa considera da conservadora para 
o modelo inspirado na agroecologia. O presente ponto pode ser encontrado no item que trata da 
metodologia e no início na seção que trata da experiência de ATER com mais detalhes. As questões 
registradas deixam claro o processo em dialogar e de cultivar um terreno propício para a efetivação 
de um desenvolvimento rural para o Baixo Tocantins protagonizado a partir da realidade das 
famílias camponesas da terra firme, ilhas e várzeas. Tais reflexões podem ser encontradas no item 
que trata da metodologia, bem como no que se dedica sobre o modelo de ATER.

O processo não se desenvolveu de forma linear, nem sem tempestades, equívocos metodológicos 
e tensões com os STR quanto à expectativa do projeto. Nos debates e avaliações entre os sujeitos 
do processo notou-se o equívoco da denominação “agricultor especialista” da primeira fase 
(2000-2004). A formação segmentada na área de produção logo foi corrigida, e o equívoco em se 
discutir a diversificação da produção e de atuar numa orientação segmentada junto aos grupos 
de formação foi corrigida.

O debate colaborou ainda na reorientação de integração das duas linhas de atuação do 
programa de formação da APACC, a produção e a saúde preventiva. O salto na qualidade das 
reorientações seguiu de forma mais rigorosa os princípios da visão da agroecologia, que primam 
por uma visão ampla sobre todos os contextos que regem a vida do universo camponês.

O processo da APACC tem a família camponesa do Baixo Tocantins como raiz, e avança 
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para experiências coletivas em grupo, para em seguida se expandir rumo às comunidades na 
animação da busca da autonomia da categoria. As ações desembocaram na construção de uma 
rede de agricultores-multiplicadores em agroecologia, no reconhecimento regional, estadual e 
em algumas redes nacionais.

Mas, nessa caminhada curta emerge uma interrogação central: Que trilha a rede de 
multiplicadores seguirá a partir do presente momento? Urge interrogar se os homens, as 
mulheres e os(as) jovens que com esforço integraram os grupos de debate, exercitaram em 
mutirões a produção de experimentos em suas casas, fizeram intercâmbios dentro e fora de suas 
regiões, exibiram suas produções em feiras, garantiram em planos municipais de agricultura suas 
demandas, recuperaram práticas regionais de uso de ervas na saúde, tocarão o barco em frente?

Em certa medida a preocupação possui um sinal, posto alguns(as) integrantes da rede de 
multiplicadores estarem promovendo encontros para debater as possibilidades de manutenção 
da mesma. Para tanto estão definindo uma agenda que passa pelo debate com as representações 
legítimas da categoria da região, STR e colônia de pescadores, e mesmo órgãos governamentais 
de diferentes níveis: municipal, estadual e federal.

Há avanços significativos na diversificação da produção, incremento do manejo, fortalecimento 
de organizações de base, agenda de debate sobre desenvolvimento das comunidades. Tais 
momentos necessitam de fortalecimento e efetivação nas agendas de desenvolvimento local.

A experiência sopra para além dos igarapés, furos, rios, palmeiras e matas do Baixo Tocantins. 
Encontra-se registrada em alguns artigos, nos intercâmbios realizados pelos/as agricultores(as) 
e técnicos(as). Através de visitas de pesquisadores(as) nacionais e internacionais que a faz chegar 
mais longe. Mas, ainda carece de um reconhecimento local, que, talvez, pode ser efetivado através 
de uma concreta implementação de política não para o camponês(a), mas, sim com o agricultor(a) 
local. Algumas remadas nesse rumo foram dadas, mesmo que modestas, e contra a correnteza 
do rio.
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Aqui são indicados de forma resumida alguns pontos da atividade avaliados positivamente, 
limites verificados e horizontes.

Pontos considerados positivos
introdução de um modelo de ATER não estatal de transição de um modelo de • 
assistência técnica considerado tradicional, para um modelo de assistência técnica 
inspirada nos princípios da agroecologia;
Construção de uma rede de multiplicadores(as) nas áreas de agroecologia e saúde • 
preventiva;
Ação integrada a partir do módulo de produção familiar camponês incorporando • 
todos os sujeitos da família e as várias dimensões que regem a realidade 
camponesa;
Construção de uma consciência crítica sobre direitos;• 
Recuperação de práticas da medicina tradicional;• 
Fortalecimento do papel da mulher na tomada de decisões da família • Limites 
Clareza sobre o papel da APACC junto às organizações de base, STR, colônia de • 
pescadores, Fetagri etc.; 
Efetivação das políticas direcionadas para a agricultura camponesa garantidas nos • 
planos de desenvolvimento municipal;
Garantia de uma política de manutenção da CFR• 

Horizontes
Equacionar junto aos STR e colônias de pescadores, o papel da ação da APACC na • 
região;
Garantir na agenda da educação recurso para a manutenção da CFR;• 
Avaliar e definir o papel da rede de multiplicadores;• 
Buscar ao lado das organizações de representação da base, STR, colônia de • 
pescadores garantir a efetivação dos princípios de agroecologia para os projetos 
que sejam implantados na região;
integrar a ação da rede de multiplicadores com as ações da CFR• 
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