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RESUMO 

 

 

 

O processo de colonização agrícola ocorrido a partir da década de 1970 em Rondônia reduziu, 

significativamente, a cobertura florestal original nas áreas de uso agropecuário do estado. 

Alguns municípios, como Castanheiras, Novo Horizonte D’Oeste e Rolim de Moura, alvos 

deste estudo, tiveram 81% do seu território desmatados até 2020. A fragmentação da vegetação 

natural reduziu a estabilidade ecológica dos agroecossistemas e a capacidade da natureza de 

prover serviços ecossistêmicos. Na tentativa de minimizar esses efeitos, seis iniciativas de 

recomposição da vegetação apoiaram (entre 2008 a 2020) 585 estabelecimentos rurais a 

recompor mais de mil hectares de florestas. Esta tese resulta de pesquisa transdisciplinar no 

campo das etnociências, a fim de categorizar as ideologias presentes nos discursos de 

agricultores familiares (AF) de dois grupos, engajados e não engajados na recomposição 

florestal. A tese identifica desafios socioeconômicos dos AF para a restauração ecológica; as 

ideologias presentes nos discursos dos AF relativas aos serviços ecossistêmicos; caracterizar 

formações discursivas extrínsecas e intrínsecas relacionadas ao processo de tomada de decisão 

de AF; investigar os posicionamentos e influências das relações sociocomunitárias e suas 

interferências para conservação e/ou recomposição da vegetação. A coleta de dados foi 

realizada junto a 40 AF, sorteados aleatoriamente a partir de uma população de referência 

composta por 235 estabelecimentos rurais, engajados em iniciativas de recomposição florestal 

entre os anos de 2013 a 2015 e 2017 a 2019. A partir do consentimento dos sujeitos 

entrevistados, foram cadastradas informações socioeconômicas e gravadas suas respostas a 

perguntas abertas. Como método para identificar as ideologias, caracterizar formações 

discursivas e investigar posicionamentos e influências, realizou-se a transcrição das respostas 

para avaliação do etnoconhecimento pela Análise do Discurso francesa (ADf). A codificação 

desse processo analítico foi apoiada pelo uso do Software MAXQDA Analytics Pro 2020-

Release 20.0.4. A partir da tabulação das informações socioeconômicas e codificação da ADf, 

foram utilizadas análises descritiva e inferencial para apresentar e discutir os resultados. Dois 

desafios socioeconômicos da agricultura familiar para restauração de ecossistemas foram 

definidos. Sete ideologias identificadas, obtidas pela codificação de 32 formações discursivas, 

agrupadas sob quatro perspectivas do etnoconhecimento. Os serviços ecossistêmicos são a 

perspectiva mais representativa, presente em 60% dos 625 segmentos discursivos codificados. 

Subdividem-se em quatro as ideologias, caracterizadas por 17 formações discursivas: os 

serviços de provisão são a única ideologia presente em 100% das entrevistas; regulação está em 

70%; culturais em 58% e de habitat em 35%. Os fatores decisórios intrínsecos representam 25% 

dos segmentos, constituídos de uma ideologia e cinco formações discursivas. Os fatores 

decisórios extrínsecos representam 8% dos segmentos, constituídos de uma ideologia e seis 

formações discursivas. As relações sociocomunitárias ocorrem em 7% dos segmentos, 

constituídos de duas ideologias, embasadas por quatro formações discursivas. O marco teórico 

estabelecido oferece caminhos para o desenvolvimento de estratégias de comunicação rural, 

tanto para programas de restauração de ecossistemas na Amazônia, quanto no planejamento de 

processos de uso e ocupação do solo, que considerem sobretudo a formação de pessoas para o 

entendimento sobre o funcionamento da floresta e sua importância para socioeconomia rural. 

 

Palavras-chave: Etnoconhecimento; análise do discurso; serviços ecossistêmicos. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

The process of agricultural colonization occurred from the 1970s in Rondônia significantly 

reduced the original forest cover in areas of agricultural use in the state. In Castanheiras, Novo 

Horizonte D'Oeste, and Rolim de Moura, where this study was conducted, 81% of municipal 

territories have been deforested until 2020. The fragmentation of natural vegetation has reduced 

the ecological stability of agroecosystems and nature's ability to provide ecosystem services. In 

attempt to minimize these effects, six ecological restoration initiatives supported, between 2008 

and 2020, 585 rural establishments to recompose more than one thousand hectares of forests 

(0.3% of the total area of these municipalities). This thesis results from transdisciplinary 

research in the field of ethnosciences, in order to categorize the ideologies presented in the 

discourses of family farmers (AF) from two groups, engaged and not engaged in forest 

recomposition. We sought to identify AF's socioeconomic challenges to ecological restoration; 

the ideologies present in the discourses of AF regarding ecosystem services; to characterize 

extrinsic and intrinsic discursive formations related to the AF's decision-making process; to 

investigate the positions and influences of sociocommunity relations and their interference in 

conservation and/or recomposition of vegetation. Data collection was carried out with 40 AF, 

randomly drawn from a reference population composed of 235 rural establishments, engaged 

in forest recomposition initiatives between the years 2013 to 2015 and 2017 to 2019. From the 

consent of the interviewed subjects, socioeconomic information was recorded and their 

responses to open-ended questions were recorded. As a method to identify ideologies, 

characterize discursive formations, and investigate positioning and influences, the transcription 

of the answers was carried out for the evaluation of ethno-knowledge by the French Discourse 

Analysis (fDA). The coding of this analytical process was supported by the use of MAXQDA 

Analytics Pro 2020 Software-Release 20.0.4. From the tabulation of socioeconomic 

information and fDA coding, descriptive and inferential analysis were used to present and 

discuss the results. Two socioeconomic challenges of family farming for ecosystem restoration 

were defined. Seven ideologies identified, obtained by coding 32 discourse formations, grouped 

under four perspectives of ethno-knowledge. Ecosystem services was the most representative 

perspective, present in 60% of the 625 coded discourse segments. It is subdivided into four 

ideologies, characterized by 17 discourse formations. Provisioning services is the only ideology 

present in 100% of the interviews, regulation is in 70%, cultural 58% and habitat 35%. Intrinsic 

decision factors represent 25% of the segments, consisting of one ideology and five discourse 

formations. Extrinsic decision factors account for 8% of the segments, consists of one ideology 

and six discourse formations. Socio-community relations occurs in 7% of the segments, it is 

made up of two ideologies, underpinned by four discursive formations. The theoretical 

framework established offers paths for the development of strategies of rural communication 

for ecosystem restoration programs in the Amazon, as well as in the planning of processes of 

land use and occupation, which mainly consider the formation of people to understand the 

functioning of the forest and its importance for rural socioeconomy. 

 

Keywords: Ethno-knowledge; discourse analysis; ecosystem services. 
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BREVE TRAJETÓRIA DE VIDA DO AUTOR 

 

 A proposta lançada no exame de qualificação desta tese - escrever sobre minha trajetória 

de vida - foi um precioso exercício, que me trouxe importantes lembranças e ajudou-me a 

compreender percepções que delineiam minhas ideologias. Entendê-las, em uma tese que 

discorre sobre ideologia, foi fundamental e gratificante. Confesso que me empolguei, mas achei 

importante deixar aqui esse registro. 

 Minha história é similar à de milhares de pessoas que vivem em Rondônia. Migrante do 

Paraná, em 1983, aos sete meses de idade, quando meus pais, já migrantes de Santa Catarina, 

decidiram partir para o norte do Brasil. Minhas raízes camponesas, de migrantes italianos do 

sul do Brasil, talvez explique o sentimento de empatia pela agricultura familiar e povos 

tradicionais, o qual motiva minha trajetória de vida e acadêmica e me faz acreditar que é 

possível conciliar as atividades do meio rural com a conservação ambiental, para o bem estar 

humano. 

 Inicialmente, vivi na cidade de Vilhena. Quatro anos depois, morei em uma fazenda, 

gerenciada pelo meu pai, em Campos de Júlio-MT. Quando criança, acompanhei o avanço dos 

plantios de soja sobre o cerrado daquela região. Brinquei muito dentro de armazéns, pulando 

nas “montanhas” de grãos depositados a granel. Convivi em meio a trabalhadores rurais... 

Relembrando essa época, ainda me vem à memória o cheiro dos armazéns e o barulho de 

tratores, caminhões e secadores. 

 

Foto 1 - Junto ao meu pai Vilmar, na sede da fazenda 

Masutti, em Campos de Júlio-MT (maio/1987). 

 

 
Fonte: Arquivos pessoais do autor. 

Foto 2 - Junto à minha mãe Liamar e meu irmão 

Marcos (no colo) em meio a lavoura de soja em 

Campos de Júlio-MT (julho/1988). 

 
Fonte: Arquivos pessoais do autor. 

 

 Comecei a frequentar a escola aos sete anos, quando minha família se mudou para a 

cidade de Comodoro-MT, na qual morei até 1996, com 12 anos de idade. A cidade, colonizada  

 



 

principalmente por migrantes da região sul do Brasil, foi um importante polo madeireiro - à 

época, com muitos conflitos agrários - e território da nação indígena Nambikwara. De certa 

maneira vivenciei, mesmo sem saber, a expropriação das terras daquele povo. Porém, por 

diversas influências culturais, alimentei, por muito tempo, visões preconceituosas sobre essas 

comunidades, as quais, hoje, compreendo serem totalmente equivocadas e reducionistas. 

Restaram gravadas na memória as imagens do povo Nambikwara no cotidiano da cidade.  

  

Foto 3 - Desfile de Sete de Setembro em Comodoro-MT 

(setembro/1991). 

Foto 4 - Junto ao irmão Marcos, nas 

comemorações da Semana Farroupilha em 

Comodoro-MT (setembro/1993). 

 
Fonte: Arquivos pessoais do autor. 

 
Fonte: Arquivos pessoais do autor. 

 

 Em 1996, voltamos a residir em Rondônia, na cidade de Machadinho D’Oeste, a qual 

na época, seguia a lógica da exploração madeireira desenfreada, implantação de assentamentos 

rurais, desmatamento e muitas das mazelas amazônicas tão debatidas. Após dois anos, aos 14 

anos, fui morar e estudar no internato da Escola Média de Agropecuária Regional da CEPLAC 

(EMARC/RO), atualmente Instituto Federal de Rondônia (IFRO) de Ariquemes, onde concluí 

o curso de Técnico em Agropecuária em 2000. A escola certamente foi o primeiro importante 

marco em minha trajetória acadêmica. Esse período dedicado integralmente aos estudos, a 

vivência do internato - onde a maior parte dos estudantes eram filhos de pequenos agricultores 

- o trabalho, os rígidos regulamentos da escola, a variedade de atividades práticas - tanto no 

cotidiano, para manutenção da escola, quanto curriculares - projetos de extensão e bons 

professores, certamente contribuíram para a consolidação de ideais e perspectivas de futuro. O 

primeiro ano na escola, ainda adolescente, foi difícil. A distância do seio familiar trazia 

inseguranças e tantas vezes tristeza. Porém, conforme a rotina escolar se estabeleceu, veio um 

importante amadurecimento e estabelecimento de vínculos de amizade que perduram até hoje. 

 Meu irmão Marcos Lucian Ferronato fala sobre mim com as seguintes palavras: 



 

 

Marcelo, meu irmão, amigo e parceiro; daqueles seres humanos de luz, o qual não só 

dá bons conselhos como o seu exemplo de vida arrasta. Desde muito novo era focado 

em tudo que fazia, desde as brincadeiras que tinham que ser bem organizadas dentre 

ela a confecções de carrinhos de mão (o dele era sempre o mais detalhista) a 

organização de torneios de futebol que o nosso time o realizava buscava manter o 

campo que ficava em frente a nossa casa perfeito, buscava patrocínio para comprar 

redes, fazer traves parafusadas, e pintura das linhas do campo. Quando adolescente 

estava inquieto onde morávamos (Machadinho d' Oeste) e buscou ir para uma escola 

técnica, buscar conhecimento que era de melhor qualidade e foi para a antiga 

EMARC. Embora distante e longe de nós, Marcelo sempre foi muito responsável e 

isso gerava muita confiança dos meus para deixá-lo ir. Mal sabíamos que ele nunca 

mais voltaria para morar conosco, esse foi o início de uma carreira de muita luta e 

estudos, a qual nos deixa muito orgulhosos e que eu, particularmente, tento me 

espelhar nessa luta para alcançar meus objetivos acadêmicos, pessoais e éticos 

(FERRONATO, Marcos Lucian). 

 

 Terminei essa fase, com foco em continuar os estudos nas ciências agrárias, e fui morar 

junto a familiares em Santa Catarina, buscando vestibulares nas universidades daquele estado. 

Não consegui e retornei, frustrado, para Machadinho d’Oeste. Então, comecei a me dedicar, de 

fato, à agricultura, em uma pequena propriedade rural da família. Nesse pequeno pedaço de 

terra, quatro hectares, entendi a distância entre o saber técnico e a prática rural. Junto ao meu 

irmão, aprendi o quanto o trabalho na roça é árduo e o quanto o sol arde na “cacunda” do 

agricultor. Cultivamos pimenta do reino e coco-anão, como culturas principais, e fruteiras, 

principalmente mamão, maracujá e araçá-boi. Logo começamos a fornecer as frutas e as polpas 

para alguns hotéis da cidade. 

 
Foto 5 - Final de mais um dia de trabalho na propriedade da família em Machadinho d'Oeste (outubro/2001). 

 

 
Fonte: Arquivos pessoais do autor. 

  

 Eu gostava da atividade, mas minha sábia mãe Liamar incentivou-me a continuar os 

estudos e a fazer faculdade. Assim, em 2002, iniciei o curso de biologia na Faculdade São 

Lucas, em Porto Velho e, durante o primeiro semestre, prestei vestibular para a Universidade 



 

Federal de Rondônia (UNIR), fui aprovado e transferi-me. A UNIR foi o segundo importante 

marco na minha trajetória acadêmica. A participação no grupo de pesquisa do laboratório de 

Mastozoologia, liderado pela professora Mariluce Rezende Messias, me aproximou e fez 

entender os princípios da ciência e dos projetos de pesquisa, aperfeiçoou meu senso de 

responsabilidade, capacidade técnica e, principalmente, me conectou a importantes amigos, 

como Samuel Nienow e Paulo Bonavigo, que, além de grandes amigos, se tornaram referências 

pessoais que até hoje partilhamos nesta caminhada e construção/desconstrução de saberes. 

Transcrevo aqui algumas palavras de meu amigo Paulo Bonavigo: 

 

Marcelo chegou na universidade com sua bagagem de conhecimentos adquiridos 

como qualquer outro menino do interior. Estando ali, como os que querem crescer, foi 

expandindo o horizonte de seus conhecimentos. Foi vendo que o mundo é muito maior 

do que imaginamos quando somos crianças. Após formado, novamente percebeu que 

o conhecimento nunca para de chegar. Cresce como ser humano a cada dia, sempre 

defendendo seu ponto de vista, mas com abertura para o novo. Trilha o caminho do 

conhecimento e do amadurecimento dos ideais. Como todos, vive em luta com o ego 

e o orgulho, mas com sabedoria para aprender quando necessário. Aprender a lidar 

com os sentimentos e com as nossas crenças não é fácil, mas basta entendermos e 

sabermos que todas os lados possuem suas versões. Às vezes, entender o outro é o 

mais difícil, na maioria das vezes medimos o outro por nós. Já falei para ele o quanto 

vejo o seu crescimento como ser humano. Da sua sensibilidade em tentar enxergar o 

mundo. Vejo isso como resposta a suas experiências vividas. Indígenas, extrativistas, 

ribeirinhos, produtores rurais, e por aí vai. Acredito, e espero estar certo, que todo o 

conhecimento que busca esteja pautado na ajuda aos que não possuem voz, ou aqueles 

que não enxergam as possibilidades, ou são privados de imaginar um mundo melhor. 

(BONAVIGO, Paulo H.). 

 

 

Foto 6 - Discentes do Laboratório de Mastozoologia da UNIR 

durante curso de Taxidermia (2005). 

 

Foto 7 – Apresentação de pôster no primeiro 

evento científico como participante. Congresso 

Brasileiro de Zoologia, realizado na UnB (2004). 

 
        Fonte: Arquivos pessoais do autor. 

 
Fonte: Arquivos pessoais do autor. 

 



 

Ainda na faculdade, a convite da então orientadora Mariluce, ingressei na Ação 

Ecológica Guaporé (Ecoporé). Participação que inicialmente se deu como associado, aprendiz 

e ouvinte. Este momento se tornou um marco fundamental, agregou a minha vida algo que me 

era desconhecido: o movimento socioambiental. Essa fase confrontou minhas ideologias e me 

levou a refletir sobre as perspectivas que tivera até então, algumas carregadas de preconceitos. 

A Ecoporé me possibilitou sair do senso comum, expôs fatos de realidades em que eu convivera, 

mas que julgava normais; afinal, aquele momento, eu estava de um outro lado da história. O 

acolhimento da instituição e os ensinamentos de muitas pessoas, como a sócia fundadora Ieda 

Cella, me ajudaram nesse amadurecimento. Eis um breve depoimento de Ieda Cella: 

 

Marcelo ingressou na Ecoporé em 2004, quando ainda cursava biologia na Unir. Com 

o passar do tempo e através de suas atividades na instituição foi assumindo pequenos, 

médios e grandes projetos, demonstrando seu engajamento na militância ambiental, 

sua capacidade técnica e grande vocação nas questões socioambientais, alcançando à 

unanimidade a presidência da ONG em 2013. Excelente técnico e gestor, com grande 

capacidade e perfil para o diálogo institucional e educador, focado na busca de 

soluções para os problemas socioambientais na Amazônia, envolvimento em políticas 

públicas que possam favorecer o desenvolvimento regional sustentável. Técnico 

estudioso, pessoa simples, resiliente, de fácil convivência, tolerante e sempre aberta a 

alcançar um bom diálogo (CELLA, Ieda. Sócia fundadora da Ecoporé). 

 

 Após concluir a graduação, entre 2007 e 2008, trabalhei em algumas consultorias de 

estudos de fauna e com resgate e monitoramento de fauna na UHE Rondon II, em Pimenta 

Bueno. Uma fase um tanto difícil, marcada pela ânsia de consolidar uma carreira e pela angústia 

de trabalhar distante da família e da minha filha Catarina recém-nascida. 

 

Foto 8 - Primeira consultoria realizada como biólogo. 

Restauração do museu de fauna da UHE Samuel 

(março/2007). 

Foto 9 - Atividades de monitoramento de fauna na 

UHE Rondon II (fevereiro/2008). 

 

 
Fonte: Arquivos pessoais do autor. 

 
Fonte: Arquivos pessoais do autor. 

  



 

 Entre os anos de 2009 e 2011, por intermédio da Associação de Defesa Etnoambiental 

Kanindé conheci a Coordenação Regional da Funai de Cacoal, logo em seguida fui indicado 

para assumir uma função de confiança. A atuação no órgão intensificou minhas experiências 

com povos indígenas. Nesse período, fui responsável pelas ações de fiscalização dos territórios 

ocupados pelos povos Cinta-Larga, Paiter Suruí, Sakurabiat, Kwazá e Aikanã, época em que 

aprendi grandes lições sobre o serviço público, bem como sobre a cosmovisão dessas 

populações. O enfrentamento ao crime ambiental organizado foi uma missão árdua, arriscada, 

que exigiu coragem e flexibilidade. 

 

Foto 10 - Ações de fiscalização conjunta ao povo Cinta- 

Larga durante fechamento do garimpo de diamantes Laje, na 

TI Parque Aripuanã (maio/2009). 

Foto 11 - Equipe de fiscalização da CR Funai de Cacoal, 

durante operação de fiscalização na TI Sete de Setembro, 

povo Paiter (agosto/2010). 

 

 
Fonte: Arquivos pessoais do autor. 

 
Fonte: Arquivos pessoais do autor. 

 

 Aproveitei a oportunidade e dados gerados pelas ações de fiscalização na TI Sete de 

Setembro para escrever minha primeira publicação científica, intitulada A exploração ilegal de 

madeiras na Terra Indígena Sete de Setembro, Cacoal-RO, fruto do trabalho de conclusão de 

curso da Pós-Graduação Latu Sensu em Educação e Gestão Ambiental cursada na Facimed, 

faculdade na qual cheguei a lecionar em 2010, para os cursos de Ciências Biológicas e Gestão 

Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto 12 - Turma de ciências biológicas/Facimed durante aula de campo da disciplina de Zoologia (maio/2010). 

 

 
Fonte: Arquivos pessoais do autor. 

 

 

 Após uma série de desacordos institucionais entre Funai e povo Cinta-Larga, quanto ao 

fechamento do garimpo de diamantes Laje, em fevereiro de 2011, fiquei detido na aldeia 

Roosevelt por 15 dias, motivo pelo qual pedi minha exoneração do cargo e voltei para Porto 

Velho. Nesse retorno, conheci as comunidades do Baixo Madeira. Entre 2011 e 2012, trabalhei 

no programa de educação ambiental Ecos do Madeira, da Santo Antônio Energia, incluindo os 

reassentamentos dos atingidos pelas obras da UHE e para a formação do reservatório. Com o 

término do contrato da empresa, migrei para o programa de ações à jusante, voltado à 

implementação de agroindústrias na região do Baixo Madeira, enquanto mecanismo de 

compensação dos impactos às comunidades ribeirinhas da região. Nessa fase, coordenei as 

ações do polo do distrito de São Carlos, no desenvolvimento de cadeias produtivas, em que a 

castanha da Amazônia era prioritária e subsidiou a construção de uma dentre cinco 

agroindústrias na região. 

 
Foto 13 - Oficina de mapeamento de produção junto à comunidade Bom Serazinho, Baixo Madeira (julho/2012) 

 

 
Fonte: Arquivos pessoais do autor. 



 

 No início de 2013, fui convidado por Edjales Benício de Brito, então nomeado 

Secretário Municipal de Meio Ambiente do recém-empossado prefeito Mauro Nazif, a assumir 

a função de Coordenador de Controle Ambiental da Prefeitura de Porto Velho, responsável 

pelas Diretorias de Fiscalização e Licenciamento Ambiental Municipal. Permaneci na função 

somente até setembro daquele ano, pois a Ecoporé havia recebido o comunicado de contratação 

do projeto Viveiro Cidadão, submetido ao programa Petrobras Ambiental no fim de 2012, cuja 

elaboração eu havia liderado, após ter encerrado uma consultoria de mobilizador social junto 

ao território da cidadania Madeira Mamoré, coordenado pelo CES Rioterra. 

 O projeto Viveiro Cidadão foi realizado entre os anos de 2013 e 2015 e 2017 e 2019. 

Esse trabalho frente à coordenação do projeto foi o terceiro marco importante na minha 

trajetória acadêmica e tenho certeza de que, até então, foi minha atividade mais representativa, 

no qual me encontrei, de fato, profissionalmente realizado e enquanto ser humano.  

 

Foto 14 - Participação como finalista do prêmio: Ideias que o mundo precisa conhecer, edição de 2017, da Agência 

Nacional de Águas, pelas ações desenvolvidas pelo projeto Viveiro Cidadão (Dezembro/2017) 

 

 
Fonte: Arquivos pessoais do autor. 

 

 O desafio de dar sequência e ampliar as ações de restauração de ecossistemas, já em 

desenvolvimento, foi estimulante e gerou uma série de oportunidades e importantes parcerias, 

as quais associadas ao volume de informações geradas pelo projeto demonstrou uma série de 

lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas pela ciência.  

 Essas lacunas, conexas ao conhecimento técnico acumulado e ao sentimento de empatia 

às populações rurais, bem como o incentivo de pessoas ligadas ao tema me motivaram a 

ingressar no mestrado em Ciências Ambientais, na UNIR, no campus Rolim de Moura, em 

2014, época em que conheci o professor Emanuel Maia. Esse professor, desde então, tem sido 

meu orientador e parceiro em diversas inciativas de ensino, pesquisa e extensão, como a Feira 

de Agroecologia e Sociobiodiversidade e o programa de Residência Agroflorestal de Rondônia. 



 

 No decorrer do mestrado, passei a integrar a equipe do Laboratório de Heurística de 

Sistemas Agroalimentares da Amazônia (LaHorTA) e, dentre tantos aprendizados, aprendi que 

respostas às perguntas geram novas perguntas. Estas me estimularam a pleitear o doutoramento 

em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, ciclo que se encerra com a defesa desta tese. 

  

Foto 15 – Parte do grupo de pesquisadores do Laboratório de Heurística de Sistemas Agroalimentares da 

Amazônia (LaHorTA), durante o IV simpósio de Recursos Hídricos em Rolim de Moura (junho/2018) 

 

 

 Rememorar minha trajetória de vida, ainda que de maneira muito sucinta, situou-me e 

me trouxe à tona variadas emoções, gratidão a maior. Relembrar dezenas de pessoas que 

fizeram e fazem parte desses importantes marcos temporais, de tantas lições, desafios, medos, 

conquistas, adaptações, apoios etc., é prazeroso e inevitavelmente clarifica que as experiências 

que carrego comigo, frutos de tantas ricas vivências gravadas em meu inconsciente, constituem 

as crenças que me motivam a seguir este caminho com esperança, fé e dedicação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia brasileira, território composto por uma complexa diversidade humana e 

rica biodiversidade, historicamente é marcada por uma série de interesses econômicos e 

conflitos sociais, que desafiam a sociedade contemporânea a compatibilizar as políticas de 

desenvolvimento econômicas às dinâmicas de ocupação antrópica e à conservação do bioma.  

Originalmente ocupada por povos indígenas, a região passou por um ciclo outrora 

extrativista e, atualmente, passa por um intenso, violento e amplamente questionado processo 

de ocupação agropecuário (ALLEGRETTI, 2008; FEARNSIDE; LAURANCE, 2002; SOUZA; 

PESSÔA, 2010). Esse modelo de uso do solo tem exposto fragilidades ambientais e acarreta 

uma série de implicações sobre os serviços ecossistêmicos e o equilíbrio amazônico 

(D’ANTONA; VANWEY; LUDEWIGS, 2011; DA CRUZ et al., 2020; FEARNSIDE, 1980, 

2009).  

Compõem a dinâmica socioambiental amazônica tanto os movimentos migratórios 

históricos de ocupação agrícola e suas consequências (como o desmatamento acumulado, 

conflitos agrários por posse de terras, mecanismos de expropriação e apropriação do espaço 

agrário), quanto o reconhecimento de fragilidades ambientais e a necessidade de reversão de 

passivos em áreas sensíveis.  

Incluem-se nesse cenário a formulação e a implementação de políticas públicas, como 

aquelas necessárias para a adequação ambiental de propriedades rurais, em cumprimento a 

normativas legais e acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Simultaneamente, os 

mecanismos de crescimento econômico instituídos no território e os interesses a eles atrelados 

continuam operantes, muitas vezes conduzidos de maneira antagônica às políticas públicas 

ambientais e do conhecimento científico. 

Em meio ao complexo arranjo jurídico-institucional instituído e ao cenário 

socioeconômico ambiental em que os detentores de áreas rurais estão inseridos, faz-se 

necessário compreender, pela ótica desses sujeitos, os desafios e oportunidades relacionados à 

recomposição da vegetação nos agroecossistemas amazônicos. Compreendê-los significa 

reconhecer a importância do engajamento social para a consecução de objetivos, por meio de 

arranjos técnico-operacionais legais instituídos para a recomposição florestal de áreas 

desmatadas, degradadas ou não, e que, por suas características e fragilidades ambientais, 

precisam ser recompostas. 

O estudo que se apresenta nesta tese pretende ampliar o conhecimento acerca da 

restauração ecológica na Amazônia Ocidental, bem como propor alternativas para estimular a 
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participação e efetivo cumprimento dos compromissos previstos na legislação, os quais 

consequentemente, contribuem para a regularidade ambiental dos estabelecimentos rurais e 

estabilidade ecológica dos agroecossistemas. Na busca por essa compreensão, a tese se 

posiciona no campo das etnociências, para discutir engajamento enquanto relação de uma ou 

mais pessoas com uma causa. Neste caso, trata-se de Agricultores Familiares (AF) e sua relação 

com a recomposição da vegetação, considerando-se a perspectiva desses sujeitos sobre o 

ambiente da paisagem rural dos municípios de Rolim de Moura, Novo Horizonte do Oeste e 

Castanheiras, localizados na microrregião da Zona da Mata rondoniense (ZM), localizada no 

centro sul de Rondônia (RO).  

A escolha dessa região como área de estudo se justifica devido à realização de seis 

iniciativas de recomposição da vegetação a partir de 2008. Portanto, propícia para o 

levantamento das informações necessárias à análise proposta. Ademais, segundo a avaliação e 

identificação de áreas e ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição 

dos benefícios da biodiversidade nos biomas brasileiros (MMA, 2002), a recuperação de áreas 

degradadas é uma ação considerada de prioridade alta para a Ecorregião Madeira-Tapajós, na 

qual a ZM está inserida. Além disso, segundo o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação 

Nativa (PLANAVEG), a região possui entre 50% a 70% de passivos ambientais que necessitam 

ser recuperados (BRASIL, 2017). 

A escolha do tema se justifica por saber-se que os AF se preocupam com a 

disponibilidade de água para desenvolvimento de suas atividades socioprodutivas; assim, a 

água é um dos elementos fundamentais para adesão às iniciativas de recomposição existentes 

até então (FERRONATO, 2016). Contudo, há aqueles que, mesmo com os benefícios ofertados 

e esforços de mobilização promovidos, preferem não aderir a tais iniciativas. Nesse sentido, é 

necessário conhecer, tanto sobre quais são as ideologias que os levam e/ou os levariam a 

aderirem às iniciativas, quanto sobre o etnoconhecimento associado à ecologia da restauração. 

A pesquisa foi desenvolvida, considerando-se as seguintes hipóteses (H): 1) O 

engajamento do AF pode ser determinado pela força de trabalho e disponibilidade de recursos 

financeiros para recomposição florestal; 2) O Cadastro Ambiental Rural não é reconhecido 

pelos agricultores familiares como uma ferramenta de planejamento da propriedade rural: 3) A 

presença/ausência da extensão rural e o discurso deste serviço influencia na percepção e na 

tomada de decisão de recompor/conservar florestas nos estabelecimentos rurais da agricultura 

familiar; 4) As ideologias vinculadas os serviços ecossistêmicos de abastecimento são 

determinantes na decisão de recompor/conservar florestas nos estabelecimentos rurais dos quais 



3 

os AF entrevistados são possuidores; 5) As relações sociocomunitárias interferem na decisão 

de recompor/conservar a vegetação nas propriedades; 

Nesse sentido, como objetivo geral, buscou-se: subsidiar estratégias de comunicação 

rural a partir do etnoconhecimento1, para facilitar o engajamento de agricultores familiares em 

ações de restauração e conservação florestal de agroecossistemas na Amazônia. Para tanto, 

foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

• identificar desafios socioeconômicos da agricultura familiar para a restauração de 

ecossistemas com base na caracterização da população de referência; 

• identificar as formações ideológicas presentes nos discursos dos AF relativas aos 

serviços ecossistêmicos; 

• caracterizar formações discursivas extrínsecas e intrínsecas relacionadas ao 

processo de tomada de decisão de AF para conservação ou recomposição da 

vegetação; 

• investigar os posicionamentos e influências das relações sociocomunitárias e suas 

interferências na recomposição da vegetação ou na conservação de florestas. 

Trata-se de uma pesquisa transdisciplinar, de caráter quantitativo, qualitativo e 

descritivo, tendo-se como pressuposto que “o ambiente natural é fonte direta de dados e o 

pesquisador instrumento-chave de coleta das informações, considerando a importância do 

ambiente na configuração da personalidade, problemas e situações de existência do sujeito” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 128). 

Fundamentam este estudo, os seguintes marcos teóricos: a) os serviços ecossistêmicos: 

marcos conceituais e constituição histórica; b) os efeitos adversos do desmatamento nos 

agroecossistemas da paisagem amazônica; c) a historicidade da política pública florestal 

brasileira; d) a restauração ecológica como mecanismo para recuperação de serviços 

ecossistêmicos; e) a agricultura familiar sob a perspectiva do etnoconhecimento e da 

multifuncionalidade da agricultura; f) o processo de uso e ocupação do solo na Zona da Mata 

rondoniense e os aspectos socioeconômicos e ambientais dos municípios envolvidos no estudo. 

Foram analisadas 40 entrevistas individuais, realizadas junto a AF nos municípios em 

que se realizou este estudo, com respostas a questões abertas, resgatando o pensamento 

 
1 Considera-se etnoconhecimento as diferentes percepções do público sobre os temas abordados: disponibilidade 

de água; importância socioeconômica da floresta na propriedade; expectativas geradas a partir da recomposição 

da vegetação; o conhecimento sobre potencial da recomposição para geração de renda; relações sociais na 

comunidade e sua influência na recomposição, influência do serviço público de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ATER) sobre a recomposição e/ou uso sustentável da vegetação. 
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enquanto comportamento discursivo e fato social internalizado individualmente 

(ALVÂNTARA; VESCE, 2008; LEFEVRE; LEFEVRE, 2005). Como ferramenta analítica, 

aplicou-se a Análise do Discurso francesa (ADf), com base nos procedimentos e etapas 

propostos por Orlandi (2020), associada a características sociofamiliares da população 

estudada. 

A presente tese está organizada em cinco seções, sendo esta Introdução a primeira. Na 

segunda seção, apresenta-se o referencial teórico que deu suporte à análise; na terceira, discorre-

se sobre o material e método adotado na pesquisa; na quarta seção, enfocam-se os resultados e 

discussão. A apresentação dos resultados e discussão está estruturada em duas subseções: a 

primeira delas responde ao primeiro objetivo específico da pesquisa, abordando os desafios 

socioeconômicos da agricultura familiar para a restauração de ecossistemas, com base na 

caracterização da população de referência; a segunda reflete sobre as formações ideológicas dos 

AF - a partir do etnoconhecimento, associado aos serviços ecossistêmicos e relações sociais - 

que culminam em ações de recomposição e conservação florestal nos agroecossistemas. Na 

quinta e última seção, apresentam-se as conclusões a respeito do trabalho realizado. 

Almeja-se que este trabalho proporcione benefícios à agricultura familiar, oferecendo 

subsídios para o alinhamento das políticas públicas voltadas à regularização ambiental de 

propriedades rurais nos agroecossistemas amazônicos, além de propiciar conhecimento aos 

organismos públicos e privados de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), enquanto 

diretrizes para o planejamento e aperfeiçoamento dos serviços ofertados. Ademais, oportuniza-

se, ainda, o desenvolvimento científico e tecnológico, por meio da replicabilidade do 

instrumento analítico utilizado (a ADf) enquanto metodologia de sistematização e refinamento 

no campo das etnociências voltadas ao planejamento e ordenamento socioterritorial. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Os serviços ecossistêmicos: marcos conceituais, constituição histórica e importância 

A noção sobre os serviços econômicos prestados pela natureza aos seres humanos já era 

observada desde as civilizações antigas (DALY, 1997; GÓMEZ-BAGGETHUN et al., 2010; 

MALTA PEREIRA, 2013). As referências que fundamentam a conceituação teórica a respeito 

dos serviços ecossistêmicos derivam das concepções filosóficas do feudalismo francês - em que 

a economia se baseava na agricultura e nos recursos naturais - e da primeira escola econômica 

propriamente dita, a fisiocracia, existente no século XVIII, fundamentada na compreensão de 

que a riqueza efetiva é derivada diretamente da natureza e que a terra é o único meio de 

produção, que dá mais do que o que nela se aplica (SILVA, 2016). 

A partir do século XIX, a escola clássica ou liberal contraria a fisiocrata ao afirmar que 

a verdadeira fonte de riquezas é o trabalho. Considerado precursor da teoria econômica, o 

pensamento de Adam Smith reúne um conjunto científico sistematizado (SILVA, 2016). Na 

economia clássica, a terra passou a ser considerada um fator de produção para geração de renda, 

tomando sentido de que os valores de uso da natureza se baseiam nos benefícios proporcionados 

pela troca (SMITH, 2017).  

Com a introdução da economia neoclássica, no século XX, a terra foi removida da 

função de produção e seu valor passou a ser mensurado pelo seu valor de capital. Na segunda 

metade do século XX, a partir das subdisciplinas econômicas especializadas em questões 

ambientais, o capital natural passa a ser complemento do capital manufaturado; surgem, então, 

diversas controvérsias sobre monetização e mercantilização dos benefícios produzidos pela 

natureza (GÓMEZ-BAGGETHUN et al., 2010).  

A economia ecológica, conceitualmente, “opunha-se à utilização dos modelos 

tradicionais de economia e ecologia que comprovaram ser insuficientes para explicar e resolver 

os problemas ecológicos globais” (MAIMON, 1993, p. 61). Segundo esse mesmo autor, [...] a 

epistemologia implícita na economia convencional é mecânica, estática e atomística. A da 

ecologia convencional é evolucionista e atomística. A economia ecológica é dinâmica, 

sistêmica e evolucionista” (MAIMON, 1993, p. 63). 

O desenvolvimento teórico da economia ecológica foi elaborado a partir da concepção 

e entendimento do termo ‘ecossistema’, proposto pela primeira vez em 1935 pelo ecólogo inglês 

Sir Arthur G. Tansley (GÓMEZ-BAGGETHUN et al., 2010; ODUM, 2007; TOWNSEND; 

HARPER; BEGON, 2010). Essa definição se deu pelo entendimento de que diferentes 

ambientes naturais são compostos por sistemas que englobam complexas dinâmicas e contínuas 
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interações entre seres vivos e não vivos em seus meios físicos e biológicos, nos quais o homem 

é parte integral (ODUM, 1989; RICKLEFS, 2011a). Desde então, cada vez mais sua 

importância para qualidade de vida e a coesão das sociedades humanas é compreendida.  

A profunda e irremediável dependência dos serviços proporcionados pela natureza, 

como fornecimento de água, matérias-primas, polinização e regulação do clima, é essencial 

para o bem-estar humano, para o setor produtivo e para o desenvolvimento social, cultural e 

econômico; sem eles, a base da vida humana não seria possível (ANDRADE; ROMEIRO, 

2009). Entende-se aqui os serviços ecossistêmicos como todos os produtos significativos, do 

ponto de vista econômico, oferecidos às pessoas, que dependem da conservação da 

biodiversidade (GÓMEZ-BAGGETHUN et al., 2010; WORLD BANK, 2004).  

Assim, com o enquadramento utilitário das funções do ecossistema benéfico como 

serviços, passa-se a aumentar o interesse público na conservação da biodiversidade 

(MOONEY; EHRLICH, 1997; WESTMAN, 1977). Na década de 1990, os serviços 

ecossistêmicos definitivamente são incorporados na literatura e surgem métodos para estimar 

seu valor econômico (COSTANZA et al., 1997; COSTANZA; DALY, 1992).  

A inserção e consolidação do termo ‘serviços ecossistêmicos’ na agenda política 

mundial se deu a partir da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM), considerada um grande 

programa de pesquisas sobre mudanças ambientais, tendências e avaliação global sobre os 

principais ecossistemas mundiais (FINLAYSON, 2018; OVERPECK et al., 2005; REID et al., 

2005). Desde então, o assunto é tratado por distintas áreas do conhecimento, com exponencial 

crescimento da literatura de referência (FISHER et al., 2010; FISHER; TURNER; MORLING, 

2009). Alcança cada vez mais a tomada de decisões econômicas por meio da ampla promoção 

de instrumentos baseados em Markets for Ecosystem Services, com os chamados esquemas de 

pagamentos por serviços de ambientais (ENGEL; PAGIOLA; WUNDER, 2008; FEARNSIDE, 

2018; PAGIOLA; VON GLEHN; TAFFARELLO, 2013; STEFANO PAGIOLA, 2007). 

Entre 2001 e 2005, a AEM foi realizada para avaliar as consequências das mudanças no 

ecossistema para o bem-estar humano, estabelecendo a base científica de ações necessárias para 

melhorar a conservação e o uso sustentável dos ecossistemas e suas contribuições para esse 

bem-estar. Quatro convenções internacionais a subsidiaram: Convenção sobre Diversidade 

Biológica (CDB); Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação; Convenção 

de Ramsar sobre Zonas Úmidas; e Convenção sobre Espécies migratórias. A referida Avaliação 

é projetada para atender às necessidades de outras partes interessadas, incluindo a comunidade 

empresarial, o setor da saúde, as organizações não governamentais e os povos indígenas. A 

AEM realizou avaliações subglobais, as quais objetivaram atender necessidades dos usuários 
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nas regiões onde foram realizadas (BURKHARD; MAES, 2017; OVERPECK et al., 2005; 

REID et al., 2005; TEEB, 2010). 

Nesta tese, adotou-se como referência a classificação de serviços ecossistêmicos da 

AEM em Ecosystems and human well-being: synthesis, corroborada por The Economics of 

Ecosystem and Biodiversity, mais conhecido pelo acrônimo inglês TEEB2, os quais definem 

quatro categorias: provisão, regulação, culturais e de suporte (OVERPECK et al., 2005; TEEB, 

2010b).  

Os serviços de provisão são considerados os produtos obtidos diretamente dos 

ecossistemas, tais como água, alimentos, fibras, madeira e outros materiais que servem como 

fonte de energia, bem como recursos genéticos, ornamentais, produtos bioquímicos, medicinais 

e farmacêuticos (OVERPECK et al., 2005; TEEB, 2010b).  

Dentre os diversos cenários projetados para a floresta amazônica e os serviços 

ecossistêmicos por ela promovidos, a provisão de água recebe grande destaque. Em macro 

escala, há evidências da regulação dos ciclos hidrológicos promovidos, desde o fluxo de vapor 

d’água que adentra a Amazônia a partir do oceano Atlântico, que explica o grande volume de 

chuvas da região, e a relação dos ventos na dispersão dessas chuvas pela América do Sul, fatos 

que transcendem os limites geográficos do bioma (BATISTELLA; EMILIO F. MORAN, 2005; 

BECKER, 2005; CORREIA et al., 2007; FEARNSIDE, 2015; FRANCA; MENDONÇA, 2016; 

LETTAU; LETTAU; MOLION, 1979; MARENGO; SOUZA JR, 2018). Em menor escala, ao 

menos para Rondônia, sabe-se que desmatamento de áreas florestais modifica os mecanismos 

e padrões de precipitação regional, influenciada pela presença de floresta. Ou seja, os maiores 

índices pluviométricos ocorrem onde há cobertura vegetal nativa (CHAMBERS; ARTAXO, 

2017). 

Esse debate se sustenta, principalmente, pela intrínseca relação entre o potencial hídrico 

com a produção da agricultura brasileira, destaque na economia nacional (COSTA, 2009). No 

Brasil, em 2017, houve a retirada total, para fins domésticos e de atividades econômicas, de 

aproximadamente 3,7 milhões de hectômetros cúbicos (hm³) de água. Excluídas as atividades 

de eletricidade, gás, esgoto e atividades relacionadas, 94,5% das captações diretas de água que 

 
2 “Proposto originalmente em 2007, em Potsdam, Alemanha, pelos ministros de Meio Ambiente dos países do 

G8+5, foi executado tecnicamente entre 2008 e 2010 por mais de quinhentos pesquisadores ao redor do mundo. 

Inspirado no Relatório Stern, que estimou os impactos econômicos esperados ao longo dos próximos cinquenta 

anos em decorrência das mudanças climáticas, o TEEB teve por objetivo principal estimar os efeitos da perda 

global de biodiversidade, e assim evidenciar os benefícios econômicos de sua conservação. Seus resultados foram 

apresentados durante a 10ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica 

(COP 10/CDB), sob a forma de diversos relatórios temáticos, destinados a cientistas, gestores de políticas públicas, 

empresários e aos cidadãos em geral” (ROMA et al., 2013, p. 7). 
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consideram apenas o uso consuntivo3 envolvem a agricultura, pecuária, produção florestal, 

pesca e aquicultura. A maior parcela do volume (93,5%) foi proveniente da água armazenada 

no solo (usada principalmente pela agricultura de sequeiro - não irrigada) e o restante se deu 

em corpos hídricos superficiais e subterrâneos (IBGE, 2020).  

No mesmo ano, as adições no estoque total de água do Brasil foram de 27 milhões de 

hm³. As chuvas foram responsáveis por 51,1%, seguida das entradas4, com 36,4%. A região 

que mais contribuiu na entrada de água no estoque do país foi o Norte (98,8%), dada a 

participação da entrada de água de países a montante na Bacia Amazônica). Quanto à retirada 

total de águas superficiais e subterrâneas pela agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 

aquicultura. a região Norte representa 6% do volume utilizado (IBGE, 2020).  

Sobre o comportamento dos principais responsáveis pelas adições no estoque total de 

água no Brasil, o volume precipitado teve uma queda acumulada de aproximadamente 13% 

entre 2013 e 2016, voltando a crescer 6% entre 2016 e 2017. O maior volume de precipitação 

da série foi em 2013 (15,1 milhões de hm³) e o menor volume registrado foi em 2016 (13,1 

milhões de hm³). Enquanto isso, o indicador de intensidade do consumo de água mostra a vazão 

consumida de água (em litros) para cada real de valor adicionado bruto (VAB) gerado pelas 

atividades econômicas. Em 2017, o resultado desse indicador para as atividades agricultura, 

pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura foi variável, de acordo com a região do país. 

A região com maior intensidade de consumo de água foi o Centro-Oeste, com 1.511,9 litros 

para cada R$ 1,00 de valor adicionado gerado na região, explicada, entre outros fatores, pela 

grande concentração das atividades agrícolas de sequeiro, enquanto na região Norte foi de 482,3 

litros/R$. A média nacional é de 1.061 litros/R$. Em geral, o setor agrícola é responsável pelas 

maiores vazões consumidas no país, em função das suas características intrínsecas (IBGE, 

2020). 

Ao se considerar os dados apresentados e a intrínseca relação com a provisão de 

alimentos, seja para geração de renda, alimentação animal e/ou para fins de segurança 

alimentar5, é clara a importância da manutenção dos ecossistemas para o bem-estar humano.  

No que se refere aos serviços de regulação, destacam-se os benefícios obtidos da 

regulação dos processos ecossistêmicos, como a regulação climática, o controle de erosão, a 

 
3 Os usos consuntivos são aqueles que retiram água do manancial para sua destinação, como a irrigação, a utilização 

na indústria e o abastecimento humano. Já os usos não consuntivos não envolvem o consumo direto da água - o 

lazer, a pesca e a navegação, são alguns exemplos, pois aproveitam o curso da água sem consumi-la. 
4 Ingresso de água de rios com nascentes fora do Brasil 
5 Conceituada pela Plataforma Intergovernamental da Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES), com 

base na declaração de Roma, como existente quando todas as pessoas têm acesso a alimentos suficientes, seguros 

e nutritivos para manter uma vida saudável e ativa (FAO, 1996). 
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purificação de água, o tratamento de resíduos, a regulação de doenças humanas, a polinização 

e a proteção contra desastres (OVERPECK et al., 2005; TEEB, 2010b).  O embasamento teórico 

proporcionado por estudos científicos deixa clara essa afirmação. Recente revisão de literatura 

resultou em 424 estudos científicos acerca da polinização, polinizadores e produção de 

alimentos no Brasil (WOLOWSKI et al., 2019). Tal dependência também é reconhecida como 

princípio pela legislação florestal brasileira, Lei nº 12. 651, de 25 de maio de 2012, em seu art. 

1º incisos II e III (BRASIL, 2012): 

 

II - reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do 

papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no 

crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e 

na presença do País nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia; 

III - ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o 

compromisso do País com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo 

da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação (BRASIL, 2012). 

 

Os serviços culturais são os benefícios não materiais relacionados à diversidade 

cultural, na medida em que a própria diversidade dos ecossistemas influencia a multiplicidade 

das culturas, os valores religiosos e espirituais, a geração de conhecimento (formal e 

tradicional), os valores educacionais, estéticos entre outros (OVERPECK et al., 2005; TEEB, 

2010b).  

Os serviços de suporte são aqueles necessários para a produção de todos os outros 

serviços ecossistêmicos. Eles diferem dos serviços de provisão, regulação e culturais porque 

seus impactos sobre as pessoas são frequentemente indiretos ou ocorrem por um longo tempo, 

enquanto as mudanças nas outras categorias têm impactos relativamente diretos e de curto prazo 

sobre as pessoas. Esses serviços incluem: a) formação do solo - a partir da compreensão de que 

muitos serviços de abastecimento dependem da fertilidade do solo, a taxa de formação do solo 

influencia o bem-estar humano de várias maneiras; b) fotossíntese - ao considerar que o 

processo fisiológico das plantas produz o oxigênio necessário para a maioria dos organismos 

vivos; c) produção primária - por entender a ocorrência da assimilação ou acumulação de 

energia e nutrientes por diversos organismos; d) ciclagem de nutrientes - a partir do 

conhecimento de que aproximadamente 20 nutrientes essenciais para a vida, incluindo 

nitrogênio e fósforo, circulam entre ecossistemas e são mantidos em diferentes concentrações 

em diferentes partes dos ecossistemas; e) ciclagem de água - uma vez que se sabe que a água 

circula pelos ecossistemas e é essencial para os organismos vivos (OVERPECK et al., 2005; 

TEEB, 2010b). 
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Um dos papéis da biodiversidade é gerar benefícios que possibilitem a regulação dos 

processos ecossistêmicos, podendo estar relacionados à manutenção da qualidade do ar e do 

solo, o controle de inundações e doenças ou polinização das culturas agrícolas e/ou própria 

vegetação nativa, de acordo com seus ciclos biológicos (KOSMUS et al., 2012; RICKLEFS, 

2011b). Eles são muitas vezes invisíveis e, portanto, quase sempre tomados como garantidos. 

Os serviços de suporte, quando em desequilíbrio, as perdas resultantes podem ser substanciais 

e difíceis de restaurar. A agricultura e a silvicultura, por exemplo são influenciadas e 

influenciam todos os tipos de serviços ecossistêmicos (ELMQVIST; MALTBY, 2010). 

As questões relativas aos serviços ecossistêmicos se conectam à política internacional e 

estão presentes na Agenda 20306 para o Desenvolvimento Sustentável (UNESCO, 2017), 

convencionada como um marco global pela assembleia geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU), em setembro de 2015. Trata-se de um documento que vem sendo construído há 

décadas e estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), baseados em 

avanços das ciências, no reconhecimento das desigualdades sociais e no aceleramento da 

exploração de recursos naturais. Suas diretrizes estão sendo utilizadas mundialmente como 

orientadoras de políticas públicas para redirecionar a humanidade a um caminho sustentável. 

Os ODS estabelecem metas para elevar as condições de vida e dignidade humana e têm como 

desafio estruturar, simultânea e equilibradamente, os esforços globais em prol da erradicação 

da pobreza e da integração efetiva das dimensões econômica, social e ambiental do 

desenvolvimento sustentável, a partir de um conjunto de programas, ações e diretrizes das 

Nações Unidas e de seus países-membros nessa direção (HULME, 2007; ONU, 2015).  

A população rural brasileira depende de bens e serviços ecossistêmicos para mais de 

90% do total de seu consumo (SINGH et al., 2010). Previsões presentes desde a Declaração de 

Cocoyoc (NATIONS, 1975) e Relatório de Brundtland (CASSEN, 1987), assinalam que essa 

alta demanda, aliada a condições de pobreza, pode aumentar a dependência, a pressão sobre os 

ambientes naturais e consequentes impactos negativos sobre os serviços ecossistêmicos, 

agravando a situação dos meios de produção e sobrevivência (ECHEVERRÍA, 2000; 

HEILMAYR; ECHEVERRÍA; LAMBIN, 2020; LIMA; POZZOBON, 2005; WAQUIL; 

FINCO; MATTOS, 2004). 

 
6 Os ODS são o aperfeiçoamento dos oito Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), aprovados na 56° 

Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2001, como um desdobramento da Cúpula do Milênio do ano 

de 2000 (HULME, 2007), e dos encaminhamentos e desdobramentos da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), em junho de 2012. Processo de três anos, que envolveu Estados-membros 

da ONU e pesquisas que mobilizaram milhões de pessoas e milhares de Stakeholders de todo o mundo 

(RIECKMANN, 2012; UNESCO, 2017). 
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Nesse sentido, é notória a importância da conservação da natureza, seja pela sua 

relevância quanto aos serviços ecossistêmicos, dependência da agropecuária por ambientes 

naturais conservados, bem-estar social e humano, biodiversidade e tantos outros benefícios 

conhecidos e a se conhecer.   

 

2.2 Efeitos adversos do desmatamento na paisagem amazônica 

Para fundamentar a discussão dos efeitos adversos do desmatamento, faz-se necessário 

conceituar os termos agroecossistema e paisagem. Agroecossistema envolve as relações entre 

os “sistemas agrícolas, biodiversidade e a variedade de serviços ecológicos por ela 

proporcionados, que vão além da produção de alimentos, incluindo a reciclagem de nutrientes, 

regulação do microclima e processos hidrológicos locais, controle biológico e biorremediação” 

(ALTIERI, 1999, p. 1). Para definir paisagem, utiliza-se, aqui, o termo da ecologia, enquanto 

campo interdisciplinar, que visa compreender e melhorar a relação entre o padrão espacial e os 

processos ecológicos em uma paisagem em múltiplas escalas, estuda a estrutura, a função e a 

dinâmica de paisagens de diferentes tipos, incluindo paisagens naturais, seminais, agrícolas e 

urbanas (FORMAN; GODRON, 1984; WU, 2013).  

A partir dessa abordagem conceitual, foram revisados os efeitos do desmatamento e/ou 

dos baixos índices de cobertura florestal nos agroecossistemas na paisagem rural amazônica, os 

quais, em áreas de maior vulnerabilidade, implicam em uma série de impactos de ordem 

territorial e geográfica, econômica, ambiental, social e cultural (D’ANTONA; VANWEY; 

LUDEWIGS, 2011; FEARNSIDE, 1995, 2011; LIMA; POZZOBON, 2005; MARENGO; 

SOUZA JR, 2018; METZGER et al., 2019; NETO et al., 2019; PELLEGRINO; ASSAD; 

MARIN, 2007).  

Desse modo, há de se considerar que a redução da cobertura florestal afeta 

negativamente a dinâmica dos agroecossistemas, uma vez que reduz a proteção dos solos, 

prejudica a conservação dos recursos hídricos e a ciclagem de água, afeta a biodiversidade e 

respectivas estrutura de comunidades, influencia no armazenamento e ciclagem de carbono, 

além de causar perdas de oportunidades para o uso sustentável da floresta, incluindo a produção 

de mercadorias tradicionais (ALTIERI, 1999; BRANDÃO et al., 2020; FEARNSIDE, 1980, 

2006a; KLEIN, 2014; MELLO; ARTAXO, 2017; NOBRE; SAMPAIO; SALAZAR, 2007; 

PELLEGRINO; ASSAD; MARIN, 2007; PRIMACK; RODRIGUES, 2001; SAWYER, 2009; 

TUCCI; CLARKE, 1997; WOLOWSKI et al., 2019). 
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Os dados científicos7 demostram que as sinergias negativas entre o desmatamento, 

queimadas e mudanças climáticas indicam o que se tem chamado de “ponto de inflexão da 

floresta” para o sistema amazônico, a partir de níveis entre 20-25% de perda da cobertura 

florestal. Assim, a partir desses percentuais, a floresta amazônica perderia a capacidade de 

regeneração natural e passaria por significativas alterações no regime climático, mudanças 

irreversíveis com características semelhantes ao do bioma cerrado. Uma margem segura para 

evitar essas alterações é conter a área desflorestada em, no máximo, 20% (LOVEJOY; NOBRE, 

2018; NOBRE; SAMPAIO; SALAZAR, 2007). Esses percentuais corroboram com os 

estabelecidos pelo Código Florestal Brasileiro, no que se refere ao máximo permitido de área 

desmatada por propriedade rural situada no bioma (BRASIL, 2012).  

Estabelecido esse limite, teoricamente seguro, de conversão da floresta em áreas 

agropecuárias, a adoção de medidas e o emprego de esforços para recuperação e/ou 

conservação8 do bioma se tornam iminentes e urgentes. Nesse sentido, deve ser considerada a 

significativa importância da floresta na prestação de serviços ecossistêmicos relevantes e suas 

contribuições para a contenção do aquecimento global (COSTANZA et al., 1997; 

FEARNSIDE, 1997, 2008; GEEST et al., 2019). 

Em escala local e/ou regional, florestas dispostas no agroecossistema protegem a água 

e o solo, reduzem o assoreamento dos rios e o aporte de poluentes; criam corredores 

favorecendo o fluxo gênico; fornecem alimentação e abrigo para a fauna; e funcionam como 

barreiras naturais contra a disseminação de pragas e doenças nas lavouras, sendo, portanto, 

responsáveis pela prestação de serviços ecossistêmicos e, consequentemente, a manutenção das 

atividades econômicas na agropecuária (CHABARIBERY et al., 2008; DURIGAN; 

NOGUEIRA, 1990; METZGER et al., 2019; MOREIRA; FERREIRA, 2019; NETO et al., 

2019; STEPHEN R. GLIESSMAN, 2001). Reforça esse entendimento a evidente necessidade 

de manter a biodiversidade funcional em níveis satisfatórios de cobertura florestal ao longo da 

 
7 Há diversos grupos e redes de pesquisa envolvendo brasileiros e estrangeiros que têm se dedicado ao estudo 

sistemático sobre o funcionamento dos ecossistemas amazônicos, do ponto de vista das múltiplas interações 

floresta-solo-atmosfera, nas suas diversas escalas de manifestação, isto é, Regional, Zonal, Continental e a 

Planetária. O mais abrangente desses programas é o LBA (The Large-Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in 

the Amazon), integrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas (INPA), o Instituo Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), a Universidade de São Paulo (USP) e a National Aeronautics and Space Administration 

(NASA), que envolve dezenas de pesquisadores e que conta com recursos financeiros e equipamentos do Brasil e 

da agência norte-americana. São mais de 2.064 artigos em periódicos especializados, além de muitos livros e 

capítulos de livros e de mais de 250 artigos em edições especiais dedicadas ao LBA (INPE, 2021).  
8 Conservação é um termo atribuído à possibilidade de uso equilibrado, ou seja, compatível com a capacidade de 

suporte de um determinado ambiente, não devendo ser confundido com o temo preservação, o qual visa manter o 

ambiente sem interferências antrópicas. 
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paisagem, para que se estabeleçam sistemas agrícolas sustentáveis e não apenas em nível de 

unidade rural (ALTIERI et al., 1999; ALTIERI, 1999).  

Sabe-se que, nas paisagens rurais em que a produção agrícola ocorre intercalada com a 

vegetação nativa (geralmente formada pelos mosaicos de Áreas Protegidas: APP, RL, Unidades 

de Conservação e Terras Indígenas), apresentam rendimento econômico agrícola mais 

sustentável (FERGUSON et al., 2019). A vegetação nativa adjacente às áreas de cultivo agrícola 

reduz os investimentos em termos de insumos, pesticidas e fertilizantes, aumentam os índices 

de produtividade, além de apresentar baixo risco de degradação dos recursos naturais a longo 

prazo, assegurando provisão de recursos, quando se compara a um cenário sem a vegetação 

nativa (METZGER et al., 2019). 

Um desses casos se refere à diversidade de espécies polinizadoras, fundamentais para a 

produtividade dos cultivos agrícolas. A manutenção da vegetação natural próxima às áreas 

cultivadas, enquanto habitat para essas espécies, pode garantir a diversidade e fomentar a 

produtividade (GARIBALDI et al., 2016). No Brasil, de 141 cultivares agrícolas mais comuns, 

60% (85) dependem de polinização animal. Em termos de polinizadores, o valor de produção 

anual está disponível para 67 plantas, o que permite estimar que o valor do serviço 

ecossistêmico de polinização para a produção de alimentos no país gira em torno de R$ 43 

bilhões anuais (WOLOWSKI et al., 2019). 

É importante frisar que o valor estimado pelo Projeto de Monitoramento do 

Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) de 2020, foi de 11.088 km2 de desmatamento a corte raso, no período de 01 

de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020. Esse valor representa um aumento de 9,5% em relação 

à taxa de desmatamento apurada pelo PRODES, em 2019 (10.129 km2), para os nove estados 

da Amazônia Legal Brasileira (INPE, 2020). De qualquer modo, esse valor ainda é 60% menor 

que a taxa registrada em 2004, ano em que o Governo Federal lançou, sob a gerência do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Plano de Ação para Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM), com objetivos de reduzir essa taxa e criar as 

condições para se estabelecer um modelo de desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal, 

o qual, desde então, obtêm resultados positivos, como a redução das taxas anuais de 

desmatamento (MELLO; ARTAXO, 2017). Todavia, apesar dessa redução, que atingiu taxas 

anuais de desmatamento inferiores a 6.000 km2 entre os anos de 2012 a 2014, esses números 

voltaram a crescer sistematicamente desde então, atingindo, no de 2020, a maior área de 

desmatamento desde 2008 (INPE, 2020). 
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Embora os números variem, estima-se que o Brasil tem cerca de 21 milhões de hectares 

(Mha) de déficit de vegetação nativa situada em APP e RL (CROUZEILLES et al., 2019; 

RIBEIRO; VERÍSSIMO; PEREIRA, 2006; SOARES-FILHO et al., 2014). Por toda a 

Amazônia Legal cerca de 23% da área desmatada para cultivos e pastagens (18 Mha) estão 

degradadas e abandonadas (ELIAS et al., 2019). 

Em Rondônia, 29 de 52 municípios possuem cobertura vegetal inferior a 50% e, destes, 

13 possuem menos de 20% de florestas nos seus territórios (INPE, 2019). Esses dados denotam 

um quadro crítico de fragmentação de habitat no estado, o que influencia diretamente nos 

serviços ecossistêmicos (ALTIERI et al., 1999), além de colocar muitos proprietários rurais em 

situação irregular perante a legislação florestal.  

A fragmentação do agroecossistema é sabidamente negativa. As espécies subsistem 

somente em habitats não negativos. O recorte de áreas florestais em fragmentos, 

inevitavelmente isola populações das mesmas espécies, formando o que se chama, na ecologia, 

de ‘metapopulação’. Os fragmentos forçam cada uma dessas populações a ter dinâmicas 

próprias. Nesse caso, a extinção local é questão de tempo, ocorrendo a formação de manchas 

ocupadas ou desocupadas pelas espécies; como as manchas desocupadas têm manchas 

próximas com a espécie, por migração, vinda das manchas vizinhas, elas serão reocupadas mais 

cedo ou mais tarde (RAMBALDI; OLIVEIRA, 2003). 

Mesmo com esse conhecimento, a degradação das florestas continua, principalmente 

em decorrência da expansão de áreas agropecuárias sem planejamento ambiental prévio 

adequado às especificidades dos agroecossistemas e/ou em desconformidade com os existentes. 

Isso, impossibilita delimitar as áreas que deveriam ser efetivamente ocupadas pela atividade 

agrícola bem como as áreas que deveriam ser preservadas em função de suas características 

ambientais e legais (BATISTELLA; MORAN, 2005; BATISTELLA; ROBESON; MORAN, 

2003; FEARNSIDE, 2006b; FERREIRA; SALATI, 2005; FERRONATO; NUNES, 2010; 

GERWING; VIDAL, 2002; MILLIKAN et al., 2008; RAJÃO et al., 2020; RIBEIRO; 

VERÍSSIMO; PEREIRA, 2006; SOARES-FILHO et al., 2014). 

 

2.3 Historicidade da política pública florestal brasileira 

Ao passo em que ocorre a pressão sobre remanescentes florestais, novos instrumentos 

voltados à conservação e recuperação da vegetação são inseridos no arcabouço jurídico nacional 

(NASCIMENTO, 2012). 

A primeira tentativa de instituir um regramento de proteção florestal no Brasil entrou 

em vigor em 1934, a partir do Decreto nº 23.793 (BRASIL, 1934). A motivação se deu pelo 
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desmatamento de florestas para a expansão das lavouras cafeeiras na região Sudeste. Essa época 

foi marcada pelos primórdios do desenvolvimento da indústria nacional, que demandava 

insumos energéticos, lenha e carvão vegetal, encarecidos em decorrência da distância cada vez 

maior das fontes desses recursos (BOAVENTURA; CUNHA; SILVA, 2019; SERPA; 

SANTOS; SANTOS, 2019). O Decreto nº 23.793 estabelecia basicamente dois mecanismos de 

proteção: florestas protetoras, para a proteção dos cursos d’água quanto a erosão, sem 

estabelecer dimensões mínimas; e a “quarta parte”, em que era obrigatória a conservação da 

cobertura vegetal nativa em ¼ da propriedade rural, para fins de suprimento de energia 

(BRASIL, 1934; RIBEIRO, 2011).  

Após três décadas, foi editada a Lei nº 4.771/65 (BRASIL, 1965), conhecida como 

Código Florestal, que atualizou o Decreto anterior, sendo, portanto, o segundo aparato legal de 

proteção a vegetação no país. A Lei nº 4.771/65 trouxe, em seu escopo, a importância da 

preservação nos diferentes biomas e passou a considerar diversos atributos da paisagem 

(RIBEIRO, 2011). Nessa versão, a "quarta parte" dos imóveis rurais veio a ser conceituada 

como Reserva Legal (RL) e trouxe distinção entre os imóveis rurais situados na Amazônia - 

que deveriam manter 50% da sua área na condição de RL - dos demais biomas do país, para os 

quais foi estipulada a conservação de 20% da área dos imóveis. Essa Lei consolidou o conceito 

de Áreas de Preservação Permanente (APP), para as quais foram definidas, à época, as 

dimensões mínimas a serem protegidas, de acordo com a largura dos cursos d’água (BRASIL, 

1965). 

Em 1986, a Lei nº 7.511/86 modificou o regime da reserva florestal que permitia o 

desmatamento de 100% da mata nativa, desde que substituída por plantio de espécies, inclusive 

exóticas. Na ocasião, os limites da APP foram expandidos dos originais cinco metros para 30 

metros (contados da margem dos rios) e, para rios com 200 metros de largura ou maiores, o 

limite passou a ser equivalente à largura do rio (BRASIL, 1986a).  

Em seguida, a Lei nº 7.803/89 determinou que a reposição das florestas nas RL fosse 

feita prioritariamente com espécies nativas e o limite da APP nas margens dos rios voltou a ser 

alterado, com a criação de áreas protegidas no entorno de nascentes, bordas de chapadas ou em 

áreas em altitude superior a 1.800 metros (BRASIL, 1989).  

A partir da década de 1990, por parte das entidades representantes dos grandes 

proprietários rurais, estabeleceu-se uma forte e continuada pressão política pela flexibilização 

do Código Florestal de 1964 (FREIRE; INACIO, 2017). De 1996 em diante, o Código Florestal 

passou a ser modificado por diversas Medidas Provisórias, a última em 2001, MP 2166-67 

(OLIVEIRA; BACHA, 2003; PEREIRA, 2013; SCHETTINO et al., 2018). 
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Ao mesmo tempo, sob pressões de movimentos ambientalistas, organizados 

principalmente a partir da Conferência das Nações Unidas, em 1992 (Eco-92), e participação 

do Brasil em acordos climáticos, como o tratado de Quioto, em 1997, o Código Florestal ganhou 

maior peso por meio da Lei de Crimes Ambientais - Lei nº 9.605/98 (BOAVENTURA; 

CUNHA; SILVA, 2019; BRASIL, 1998a), a qual converteu em crime diversas infrações, até 

então administrativas, e permitiu aos órgãos de fiscalização ambiental a aplicação de multas. 

Passados 10 anos, em 22 de julho de 2008, o Decreto nº 6.514/08 (BRASIL, 2008) 

regulamentou a Lei de Crimes Ambientais, lançando uma série de dispositivos para a aplicação 

das multas e sanções administrativas sobre infrações ao meio ambiente e estabeleceu o processo 

administrativo federal para apuração e ampla defesa dessas infrações. Esse Decreto foi o 

estopim para o fortalecimento do debate político sobre a reforma do Código Florestal.  

A reforma do Código Florestal tramitou por 12 anos na Câmara dos Deputados até ser 

aprovada. Uma discussão polêmica, polarizada e marcada por intensos debates, principalmente 

entre ambientalistas, comunidade científica e ruralistas, muitos dos quais ficaram sujeitos às 

multas e embargos das áreas em decorrência da existência de passivos de RL e APP (FILHO et 

al., 2015). Até que, em 2012 passou a vigorar, no Brasil, o terceiro regramento legal de 

conservação da vegetação, a Lei nº 12.651/2012, que trata sobre a Proteção da Vegetação Nativa 

(BRASIL, 2012), revogando o antigo Código Florestal - Lei nº 4.771/1965 (BRASIL, 1965) e 

todas as disposições anteriores em contrário.  

O atual Código confirmou a necessidade dos detentores de áreas rurais conservarem 

e/ou recuperarem a vegetação nativa situada em APP e RL, fundamental para o equilíbrio 

ambiental e consequentes benefícios econômicos à agricultura (CARNEIRO et al., 2017; 

PARRON et al., 2019; SINGH et al., 2010). Porém, a motivação central das mudanças 

propostas não foi a preocupação ambiental, uma vez que todas as propostas ruralistas de 

alteração partiram do princípio de que a natureza é um empecilho ao desenvolvimento. 

(SCHETTINO et al., 2018). Nas palavras desses autores, 

 

A análise do processo histórico da evolução da legislação florestal, nascida em 1934 

(Decreto n° 23.793, de 23/1/1934), revista em 1965 (Lei n° 4.771, de 15/9/1965) e 

alterada diversas vezes entre 1965 e 2012, mostra que todas essas alterações, 

importantes do ponto de vista jurídico e que sempre visavam proteger as florestas 

existentes em todo o território nacional, na prática mostraram-se de baixa eficácia 

social, uma vez que não havia harmonia com os interesses do meio rural. Outro fator 

que influenciou para as referidas mudanças na legislação florestal foi o início da 

tomada de consciência da sociedade sobre as questões ambientais, evidenciado a partir 

das décadas de 70 e 80 do século passado (SCHETTINO et al., 2018, p. 230). 
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Com base no histórico apresentado, após anos de intensos debates, proposições e ajustes, 

“as mudança do Código Florestal, através do favorecimento de alguns setores, tem como 

consequências os conflitos em torno de interesses antagônicos” (PEREIRA, 2013, p. 216). 

Atualmente, a implementação efetiva do Código Florestal ocorre com lentidão; até o momento, 

o uso das ferramentas previstas na Lei e voltadas à gestão das florestas revela a enorme 

concentração de terras e outras injustiças do campo brasileiro (ALBUQUERQUE; 

MONTENEGRO GÓMEZ, 2020).  

Muitos dos dispositivos do Código Florestal ainda dependem de regulamentação e da 

criação dos instrumentos/mecanismos para que sejam eficazes (SILVA; MARQUES; 

SAMBUICHI, 2016). Um desses mecanismos é o compromisso e o monitoramento, por parte 

dos proprietários de terra, para a recomposição da vegetação9 em APP e RL, em delimitação 

variável, de acordo com o tamanho da propriedade e o bioma onde está localizada. A 

recomposição florestal é o termo adotado pelo novo Código Florestal para caracterizar a 

recuperação da vegetação de uma área desflorestada ilegalmente, utilizando espécies florestais 

nativas e/ou exóticas a fim de assegurar a recuperação de áreas alteradas com passivos de 

vegetação, não necessariamente iguais às condições originais da área (KAGEYAMA; 

CASTRO, 1989). 

O Código trata, em diversos artigos, de ações organizadas entre o setor público e a 

sociedade civil para promover a recuperação de áreas degradadas ou alteradas, por meio de 

instrumentos de adequação e regularização ambiental de imóveis rurais, como o Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) e o Programa de Regularização Ambiental (PRA). Segundo a Lei, os 

estabelecimentos rurais devem aderir ao CAR. As áreas onde há déficit de cobertura vegetal 

são identificadas por meio de análise geoespacial e os detentores dos imóveis rurais cadastrados 

são notificados a aderir ao PRA. O intuito é recompor a vegetação das áreas ilegalmente 

desmatadas anteriormente a 22 de julho de 2008, dentro de um prazo determinado, conforme 

Decretos de cada estado, regularizando-se e isentando-se da aplicação de sanções legais. 

Em Rondônia, apesar de ainda não implementadas em plenitude, já existem e se 

expandem iniciativas de recomposição da vegetação. Embora regionalizadas, conseguem 

engajar agricultores e outros atores sociais em torno desse tema, além de contribuir para a 

compreensão da importância da cobertura vegetal para a manutenção das propriedades e do 

agroecossistema em que se inserem, seja como contribuição ambiental, adequação à legislação 

 
9 Restituição da cobertura vegetal nativa, abrangendo diferentes abordagens, que podem contemplar implantação 

de sistema agroflorestal, reflorestamento, condução da regeneração natural, reabilitação ecológica, restauração 

ecológica (BRASIL, 2017). 
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e/ou finalidades econômicas (ALVES et al., 2015; FERRONATO et al., 2015a; FERRONATO; 

MAIA, 2019; MAIA et al., 2015). Ocorrem principalmente nos municípios que já apresentam 

baixos índices de cobertura florestal original e florestas fragmentadas (SANQUETTA et al., 

2017), nos quais são identificadas consequências negativas nas áreas ambientalmente sensíveis 

(NASCIMENTO et al., 2019), como, por exemplo, a degradação de áreas susceptíveis à erosão 

(BASTOS; MANIESI; GOMES, 2015; MANIESI; GOMES; BASTOS, 2017). 

 

2.4 A restauração ecológica como mecanismo para recuperação de serviços 

ecossistêmicos 

Tanto a contenção do desmatamento quanto a reversibilidade das áreas desflorestadas 

ao longo do processo de ocupação territorial, reconhecidamente tidas como áreas sensíveis, são 

temas cada vez mais debatidos no cenário ambiental e agrícola brasileiro (ARONSON; 

DURIGAN; BRANCALION, 2011; ASSAD; LUCHIARI, 1989; NOBRE; SAMPAIO; 

SALAZAR, 2007; PELLEGRINO; ASSAD; MARIN, 2007). Essa discussão ganha espaço 

principalmente em decorrência de variações climáticas e alterações no regime de chuvas, 

fatores atribuídos, em parte, à redução da cobertura vegetal nativa (CORREIA et al., 2007; 

KHANNA et al., 2017; TUCCI; CLARKE, 1997). 

O mecanismo de reversibilidade, legalmente definido como recomposição da vegetação 

nativa, se fundamenta nas bases teóricas da ecologia da restauração, conceituada como o 

processo de alterar um local intencionalmente, para integridade ecológica do ecossistema, sua 

biodiversidade e estabilidade, em longo prazo, promovendo a capacidade natural de mudança 

do ecossistema ao longo do tempo, conforme características existentes originalmente em 

determinado local (AMADOR, 2003; ENGEL; PARROTTA, 2003; PRIMACK; 

RODRIGUES, 2001; RODRIGUES, 2013).  

Segundo a Sociedade Internacional de Restauração Ecológica (SER), as práticas de 

restauração devem estar alinhadas a valores e princípios orientadores (Erro! Fonte de r

eferência não encontrada.), sendo fundamental a identificação de um ecossistema de 

referência. A referência representativa do ecossistema-alvo do projeto de restauração precisa 

ser definida com base em diversas fontes de informação disponíveis, fornecendo a base de 

conhecimento que deverá proporcionar o monitoramento e a avaliação dos resultados da 

restauração ao longo do tempo (GANN et al., 2019).  

Esse ecossistema de referência deve estar ancorado sobre condições abióticas, incluindo 

substratos, hidrologia, fluxos energéticos, ciclagem de nutrientes, regime de distúrbios e 

estímulos característicos (KEENLEYSIDE et al., 2012), elementos aos quais se alinham as 
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definições teóricas dos serviços ecossistêmicos. Simultaneamente, os fatores bióticos, que 

envolvem a estrutura das comunidades, devem ser orientados no sentido de “organização 

ecológica com fronteiras reconhecíveis e cuja estrutura e funcionamento são regulados pelas 

interações entre as espécies” (RICKLEFS, 2011a, p. 328).  

O objetivo final é o desenvolvimento de um processo de sucessão, isto é, “a sequência 

de mudanças iniciadas pela perturbação [do ambiente], e a associação de espécies atingida em 

última instância a qual é chamada de comunidade clímax” (RICKLEFS, 2011c, p. 350), 

antecedida por dois estágios básicos: (i) sucessão primária - que “é o estabelecimento e o 

desenvolvimento inicial de comunidades em habitats recentemente formados ou perturbados 

anteriormente e destituídos de vida” (RICKLEFS, 2011c, p. 353); e (ii) sucessão secundária, 

aquela que “rapidamente segue uma perturbação que deixa alguns organismos no lugar” 

(RICKLEFS, 2011c, p. 354), ou seja, um estágio intermediário. Deve ser considerado 

ecossistema restaurado aquele que é suficientemente resiliente para suportar os eventos normais 

de estresse, nos padrões de ecossistemas de referência (KEENLEYSIDE et al., 2012).  

As bases conceituais da restauração ecológica, segundo a SER, as quais devem atender 

a uma tríade de valores e atributos, orientados para a efetividade, a eficiência e a participação 

dos envolvidos nos processos de restauração (KEENLEYSIDE et al., 2012).  
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Figura 1 - Valores e princípios bases da restauração ecológica, conforme padrões internacionais adotados pela 

Sociedade de Restauração Ecológica (SER) 

 

Fonte: Keenleyside et al. (2012).  

 

Ao analisar essa tríade de valores e atributos da restauração ecológica, nota-se intrínseca 

relação com a relevância dos serviços ecossistêmicos e a importância da participação social nas 

estratégias de recompor vegetação. Nesse sentido, o envolvimento de agricultores familiares, 

torna-se fundamental. Esses sujeitos estão inseridos em todas as diretrizes apontadas pela SER. 

Suas perspectivas e seu etnoconhecimento associado devem ser considerados no 
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desenvolvimento das políticas públicas, bem como compatibilizadas à lógica da ecologia da 

restauração, dos serviços ecossistêmicos, da produção agropecuária e dos aspectos 

socioeconômicos-históricos-culturais das comunidades em que vivem. 

   

2.5 A agricultura familiar sob a perspectiva do Etnoconhecimento e da 

multifuncionalidade da agricultura  

O conceito “agricultor familiar” (AF), adotado nesse trabalho, foi estabelecido ao longo 

da história, principalmente em decorrência de mudanças das relações dos trabalhadores rurais 

com o mercado e meios de produção (OLIVEIRA, 1999). A base conceitual se deu a partir do 

milenar trabalho familiar no desenvolvimento da agricultura e começou a ser caracterizado na 

década de 1920, pelo russo Alexander Chayanov, que definiu essa categoria de trabalhadores 

como “camponeses”, fundando o campesinato. Historicamente, essa classe de trabalhadores foi 

reconhecida como aqueles em que os produtores são proprietários dos meios de produção, 

assumem o trabalho no estabelecimento rural produtivo e, ainda, possuem sentimento de 

pertencimento com relação à propriedade onde vivem, trabalham e têm sua espiritualidade 

(ABRAMOVAY, 1998). 

Esses agricultores já foram e/ou ainda são designados sob diferentes expressões: 

minifundiários, pequenos produtores, agricultores de subsistência ou, como era corriqueiro na 

década de 1970, agricultores de baixa renda. A denominação e o uso do termo AF surgiram 

como expressão na agenda do cenário político nacional apenas na primeira metade da década 

de 1990, a partir do tratado de Assunção (que originou o Mercosul), o qual segmentou o 

universo de produtores rurais brasileiros em dois grupos: familiares e não familiares 

(NAVARRO, 2010). 

Essa reflexão não pode estar dissociada da importância econômica, cultural e política 

da agricultura familiar no Brasil e no mundo, amplamente discutida nos campos da sociologia, 

economia, antropologia, geografia e etnociências (ABRAMOVAY, 2007; BAIARDI; 

ALENCAR, 2014; ELENA CHARLOTTE LANDAU; LIDIANE DOS SANTOS 

GUIMARÃES; ANDRÉ HIRSCH; DANIEL PEREIRA, 2013; HELLER, 1999; SCHNEIDER, 

2009; WANDERLEY, 1996). 

Na sociologia rural, três traços básicos caracterizam o AF: a) os membros estão 

relacionados por parentesco ou casamento; b) a propriedade dos negócios é usualmente 

combinada com controle gerencial; e c) o controle é transmitido de uma geração para outra 

dentro da mesma família (ABRAMOVAY, 2007). Até então, essa linha conceitual é a que 
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melhor expressa o público desta pesquisa: o agricultor familiar da região enfocada nesta tese 

(FERRONATO, 2016). 

No contexto contemporâneo, é importante destacar que “[...] a agricultura familiar, tem 

especificidades que a distinguem de outros empreendimentos familiares. A principal delas é a 

estabilidade, com menor vulnerabilidade a conjunturas e a ciclos de crescimento e de extinção, 

como frequentemente acontece com pequenos negócios urbanos” (BAIARDI; ALENCAR, 

2014, p. 56). Esse fato é relevante para reafirmar a importância do AF no meio rural, uma vez 

que, no decurso do tempo, nenhum processo econômico foi capaz de suprimir o modelo de 

agricultura familiar (coletivizações compulsórias, expropriação das terras comuns, revolução 

industrial, mecanização), que sobrevive, se moderniza e se adequa a novas condições impostas, 

demonstrando grande resiliência. Para tal, os AF constroem mecanismos criativos de 

desenvolvimento rural, para que tenham condições de resistir e competir com a empresa 

capitalista (BAIARDI; ALENCAR, 2014). 

Sob as diretrizes Lei nº 11.326/2006 (BRASIL, 2006), agricultura familiar é a atividade 

no meio rural, em uma área de até quatro módulos fiscais10 (BRASIL, 1979; LANDAU et al., 

2012), na qual o trabalho, em sua maior parte, é realizado com a mão de obra da própria família 

e o gerenciamento do estabelecimento e a renda estão vinculadas. Os grupos sociais 

contemplados por essa classificação legal, além de agricultores, também podem ser os 

silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, indígenas, quilombolas e assentados da 

reforma agrária (BRASIL, 2006). 

Agricultura familiar é a principal empregadora no campo brasileiro. Em 2017, foram 

registrados 15 milhões de trabalhadores, dos quais cerca de 10 milhões considerados AF, 

correspondendo a 67% do total de pessoas ocupadas pelo setor agropecuário. Essa população 

detém 77% (3,897 milhões) dos estabelecimentos agropecuários, distribuídos em uma área de 

aproximadamente 80 milhões de hectares (23% da área total dos estabelecimentos 

 
10 Módulo fiscal é uma unidade de medida agrária usada no Brasil, instituída pela Lei nº 6.746, de 10 de dezembro 

1979. É expressa em hectares e é variável, sendo fixada para cada município, levando-se em conta: a) tipo de 

exploração predominante no município; b) renda obtida com a exploração predominante; c) outras explorações 

existentes no município que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada; d) conceito de propriedade familiar. O módulo fiscal corresponde à área mínima necessária a uma 

propriedade rural para que sua exploração seja economicamente viável. A depender do município, um módulo 

fiscal varia de 5 a 110 hectares. Nas regiões metropolitanas, a extensão do módulo rural é geralmente bem menor 

do que nas regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. Também serve de parâmetro para a classificação 

fundiária do imóvel rural quanto à sua dimensão, de conformidade com art. 4º da Lei nº 8.629/93, sendo:     

Minifúndio: imóvel rural de área inferior a 1 (um) módulo rural; Pequena propriedade: imóvel rural de área 

compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais; Média propriedade: imóvel rural de área compreendida 

entre 4 (quatro) e 15 (quinze) módulos fiscais; Grande propriedade: imóvel rural de área superior a 15 (quinze) 

módulos fiscais. Em Rondônia, 1 módulo fiscal equivale a 60 ha. 
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agropecuários brasileiros). A área média pertencente às famílias é de 22,6 hectares. Além disso, 

o uso mais frequente da terra dos estabelecimentos de agricultura familiar são as pastagens 

(48% da área total) (IBGE, 2017). 

É relevante considerar a importância dos AF para a conservação da natureza, manutenção 

de serviços ecossistêmicos responsáveis pela saúde dos agroecossistemas, de onde provêm os 

recursos econômicos necessários para a sobrevivência dessas pessoas e meio no qual constroem 

suas relações sociais (ALTIERI, 2004; BOFF et al., 2006). 

Uma vez identificado o AF em meio a esse contexto e considerando-se como estes 

indivíduos se relacionam com a propriedade rural, faz-se necessário discutir elementos relativos 

às interações homem-natureza, uma vez que a paisagem é o local onde o homem se movimenta 

e vive, resultado da sua presença e interferência, que exige recursos do território e que pode 

gerar desproporção entre a maneira de se viver e de se ocupar o espaço (MAIMON, 1993; 

TRES; REIS; SCHLINDWEIN, 2011; TREVISAN et al., 2016). 

Dentre os enfoques que contribuem para se estudar as populações rurais, está a 

etnociência,11 que parte da linguística para estudar o conhecimento sobre os processos naturais, 

tentando descobrir a lógica subjacente ao conhecimento humano do mundo natural, as 

taxonomias e classificações totalizadoras (BALÉE, 1993; BERKES, 1993; DIEGUES et al., 

1999; GARAY; BECKER, 2006; GOMEZ-POMPA, 1971). 

A investigação científica a respeito das interações homem-natureza parte do pressuposto 

de que as informações que as pessoas possuem sobre o ambiente em que vivem e se relacionam 

com a natureza advêm de ampla observação, percepção e da maneira pela qual elas categorizam 

essas informações que irão influenciar comportamentos (ADAMS, 2000). Segundo Tuan 

(1980), 

 

Percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, como a atividade 

proposital, na qual certos fenômenos são claramente registrados, enquanto outros 

retrocedem para a sombra ou são bloqueados. Muito do que percebemos tem valor 

para nós, para a sobrevivência biológica, e para propiciar algumas satisfações que 

estão enraizadas na cultura. Atitude é primariamente uma postura cultural, uma 

posição que se toma frente ao mundo. Ela tem maior estabilidade do que a percepção 

e é formada de uma longa sucessão de percepções, isto é, de experiências (TUAN, 

1980, p. 4). 

 

É necessário, sobretudo, o interesse no “objeto” de observação, com base nos 

conhecimentos, na cultura, na ética e na postura de cada um, de maneira que os diferentes 

 
11 Estuda o conhecimento das populações humanas sobre os processos naturais, tentando descobrir a lógica 

subjacente ao conhecimento humano do mundo natural (DIEGUES et al., 1999). 
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indivíduos, muitas vezes, tenham percepções divergentes do mesmo objeto (GONÇALVES; 

GOMES, 2014; MARIN, 2012; TUAN, 1980). Vale lembrar que “as sabedorias tradicionais 

baseiam-se nas experiências que se têm sobre o mundo, seus feitos e significados, e sua 

valorização de acordo com o contexto natural e cultural onde se desdobram. Os saberes 

(ambientais) são então uma parte ou fração essencial da sabedoria local” (TOLEDO; 

BARRERA-BASSOLS, 2009, p. 40). Na análise de Castro (1998), 

 

[...] no campo de saberes tradicionais, ainda que não seja possível a diferentes grupos 

explicar uma série de fenômenos observados, as ações práticas respondem por um 

entendimento formulado na experiência das relações com a natureza, informando o 

processo de acumulação de conhecimento através das gerações. São maneiras diversas 

de perceber, ao nível local, de representar e de agir sobre o território, concepções que 

subjazem às relações sociais. No caso de comunidades marcadas por identidades 

étnicas, representadas como o “outro”, esses elementos ideológicos e políticos 

resultam incompreensíveis para o conhecimento técnico-econômico, pelos fortes 

traços de preconceito e estranhamento (CASTRO, 1998, p. 6).  

 

Inevitavelmente, relações desarmônicas homem-natureza podem ocasionar prejuízos 

aos ecossistemas, de maneira a reduzir a capacidade destes em promover os serviços ambientais 

dos quais o próprio homem depende para sua reprodução social. Do contrário, o valor da 

biodiversidade surge de considerações sociais, econômicas e ecológicas, a partir das inter-

relações e percepções humanas que remetem à responsabilidade moral, benefícios econômicos, 

indicação de qualidade ambiental e manutenção da função ecossistêmica (RICKLEFS, 2011b). 

Quando a degradação acarreta prejuízos aos serviços ambientais, as relações homem-natureza, 

se confrontam com a necessidade de reversão do quadro. Nesse sentido, é importante considerar 

o etnoconhecimento na definição de estratégias para ações de recuperação ambiental, visando 

obter maior adesão e eficiência.  

Transcende todas as questões anteriores a noção de multifuncionalidade da agricultura 

(MAF), entendimento que nasce de um debate técnico-operacional, no âmbito da União 

Europeia, associado a medidas de apoio ao pequeno agricultor (CANDIOTTO, 2009). A 

agricultura multifuncional deve garantir a promoção da segurança alimentar das próprias 

famílias rurais e da sociedade, seja em relação ao acesso a alimentos suficientes para garantir a 

manutenção das famílias, à qualidade desses alimentos e à participação das famílias no 

provimento da sociedade de produtos agroalimentares.  

O reconhecimento da MAF se torna importante no contexto deste estudo, pois valoriza 

as peculiaridades do agrícola e do meio rural, não apenas na produção de bens privados e 

materiais, mas também por sua contribuição e potencialidade para a conservação das florestas, 
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o equilibrio dos agroecossistemas e os serviços ambientais (BONNAL; CAZELLA; MALUF, 

2008; BONNAL; MALUF, 2009; CARNEIRO; MALUF, 2003). 

 

2.5.1. A Análise do Discurso francesa como ferramenta de investigação das etnociências  

A Análise do discurso (AD) é uma disciplina que integra a ciência da linguagem e estuda 

a produção de sentidos existentes na relação entre a língua, o sujeito e a história. Encontra-se 

fundamentada na teoria do discurso, que tem como referências iniciais o filósofo russo Mikhail 

Bakhtin, no início do século XX, com estudos de textos voltados à semântica histórica, e o 

interesse pela estrutura literária. A AD busca compreender as ideologias existentes no interior 

do discurso, conceituado como “um conjunto de enunciados, que se apoiem na mesma 

formação discursiva” (FOUCAULT, 2008, p. 132).   

Todavia, a AD, vem a se estabelecer, de fato, como ciência, a partir da década de 1960, 

no momento da hegemonia do estruturalismo12, quando o estudioso do discurso Michel Pêcheux 

propôs que a linguagem é materializada na ideologia e a ideologia é manifestada na linguagem, 

ou seja, o discurso é entendido como um efeito de sentidos dentro da relação entre a linguagem 

e ideologia (ORLANDI, 2020). Com base nesse entendimento, Pêcheux fundou a Escola 

Francesa de Análise do Discurso, estabelecendo as bases epistemológicas desse campo de 

investigação, discutindo métodos, dispositivos analíticos e fundamentos dos processos 

discursivos (SANTOS, 2013). 

A AD de vertente francesa (ADf), como é chamada, logo se estabeleceu como tentativa 

de explicar textos (manifestação da língua) em sua materialidade discursiva (SOARES, 2013), 

na qual a língua (materializada nos textos) não é estrutura, mas acontecimento revelado por um 

sujeito13 afetado pela história (ORLANDI, 2020). A ADf apoia sua constituição, enquanto 

disciplina, nos campos teóricos da linguística, do marxismo e da psicanálise.  

No contexto da linguística, a ADf remete às teorias de Ferdinand de Saussure, 

responsável por estabelecer a linguística como ciência autônoma e que instaurou a dicotomia 

língua/fala, deixando de lado fatores externos à língua e focando em seu funcionamento como 

sistema (SAUSSURE, 2006). Nesse mesmo contexto, se relaciona também com os conceitos 

 
12 Corrente de pensamento nas ciências humanas que se inspirou no modelo da linguística e que depreende a 

realidade social a partir de um conjunto considerado elementar (ou formal) de relações. Metodologia pela qual 

elementos da cultura humana devem ser entendidos em face a sua relação com um sistema ou estrutura abrangente. 

Visa descobrir as estruturas que sustentam todas as coisas que os seres humanos fazem, pensam, percebem e 

sentem (SAUSSURE, 2006). 
13 O sujeito é o produto da interação de várias vozes, da relação com o socioideológico, tem caráter heterogêneo. 

Está ancorado na teoria de Foucault, o qual afirma que sujeito não é uma pessoa, mas uma posição que alguém 

assume diante de um certo discurso (FISCHER, 2001). 
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de Émile Benveniste, no sentido de que a que a linguagem é constitutiva da natureza do ser 

humano, que, por sua vez, a atualiza através da teoria da enunciação14, afirmando que toda 

língua carrega marcas de subjetividade (BENVENISTE, 1999). Na concepção de Almeida Silva 

(2011), 

 

A linguagem como expressão no simbólico é uma relação natural, uma ponte entre o 

ser e o não-ser, na qual se revela e consolida a relação de identidade como 

manifestação destes. Essa interposição é fundamental na apreensão estruturante das 

ações e experiências humanas - mito, religião, linguagem, história, matemática, física, 

direito e arte - e permite-nos analisá-las e compreendê-las como um todo orgânico 

com múltiplas lateralidades propiciadas pelo espaço de ação e experiências 

socioespaciais (ALMEIDA SILVA, 2011, p. 247).  

 

É na linguística que o analista do discurso encontra a base de análise discursiva, porém 

articulada e pensada a partir da relação com a história, o ideológico e o inconsciente. A AD não 

trabalha as especificidades da linguística, mas a língua que materializa a produção de sentidos. 

Não trabalha o marxismo, mas o ideológico pelo qual o discurso é atravessado. Não trabalha a 

psicanálise, mas o inconsciente do sujeito atravessado pela ideologia (MAINGUENEAU, 

2015).  

A ADf, enquanto método, obedece a fases pré-estabelecidas, nas quais determinado 

problema social é identificado e analisado em sua relação com a semiose15 e as práticas sociais, 

o que permite sugerir soluções para os obstáculos, por meio da compreensão de como 

determinado texto faz sentido para o sujeito em um dado contexto social, histórico, econômico 

entre outros (ORLANDI, 2020). Esse sentido atribuído pelos sujeitos sobre determinado 

assunto constitui suas ideologias, identificadas no interior das formações discursivas (FD), 

compostas pelos enunciados articulados pelos sujeitos, que se apresentam a partir de condições 

específicas e identificáveis (BRASIL, 2013; FOUCAULT, 2008; ORLANDI, 2020). A respeito 

de ideologia, Dijk (2000) entende que: 

 
Pode-se dizer que a ideologia é o que estabelece vínculo entre discurso e a sociedade. 

Para entender o que são ideologias e como elas se relacionam com o discurso, 

precisamos começar respondendo à questão básica de suas funções ou realizações 

sociais. Por que as pessoas precisam de ideologias? A resposta clássica a essa pergunta 

é que as ideologias são desenvolvidas por grupos dominantes para reproduzir e 

legitimar sua dominação. Uma das estratégias para fazer essa legitimidade é, por 

exemplo, apresentar a dominação como imposta por Deus, natural, benigna, 

inevitável, ou persuadir o grupo dominado a simplesmente tomar essa relação social 

 
14 É a acentuação da relação discursiva com o parceiro, seja este real ou imaginário, individual ou coletivo. Isso 

determina a estrutura do diálogo, que tem obrigatoriamente um eu e um tu. Os participantes alternam as funções, 

caracterizando-se como parceiros e protagonistas na situação de enunciação. Isso, na verdade, vai criar uma relação 

intersubjetiva entre as pessoas do enunciado (BENVENISTE, 1989, p. 87). 
15 Estudo do processo de signo (semiose) e do significado de comunicação. 
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como verdade. Um pressuposto dessa análise é que os grupos dominados não sabem 

o que é bom para eles: como resultado da propaganda e da manipulação, eles têm uma 

representação de sua própria posição que é inconsistente com seus melhores 

interesses, um Estado mental tradicionalmente referido como "falsa consciência". O 

discurso, nessa abordagem, é essencialmente um meio pelo qual as ideologias se 

comunicam persuasivamente na sociedade e, portanto, ajuda a reproduzir o poder e a 

dominação de grupos ou classes específicos (DIJK, 2000, p. 51). 

 

O conceito de ideologia da ADf provém da releitura do estruturalismo althusseriano16, 

quanto aos aparelhos ideológicos do estado, feita por Michael Pêcheux. Para Althusser, 

ideologia se materializa nas práticas das instituições e o discurso, enquanto prática social, é a 

ideologia materializada (ALTHUSSER, 1980; VAISMAN, 2006). 

A abordagem de Pêcheux, definida como formações ideológicas (FI), reconhece que a 

ideologia se compõe de um conjunto de formações discursivas interligadas, que determinam o 

que pode e deve ser dito a partir da posição do sujeito em dada conjuntura. Trata-se, portanto, 

de conjuntos complexos de atitudes e de representação que não são nem ‘individuais’ e nem 

‘universais’, mas que se relacionam mais ou menos diretamente a posições de classes em 

conflito, umas em relação às outras. Em uma dada conjuntura, as relações antagônicas de classe, 

dentro desses aparelhos, determinam o confronto de posições políticas e ideológicas que não 

dependem dos indivíduos, mas estão organizadas em formações que mantêm entre eles relações 

de antagonismo, aliança ou dominação (PÊCHEUX, 1975).  

Trata-se de uma leitura da ideologia na qual são produzidas as evidências que colocam 

o homem na relação imaginária com suas condições de existência. Em suma, é a condição dada 

para constituição do sujeito e dos sentidos; as evidências que dão aos sujeitos a realidade como 

sistema de significações percebidas e experimentadas (ORLANDI, 2020). As formações 

ideológicas, têm um caráter regional, pois elas se referem às mesmas “coisas” de modos 

diferentes e é porque as formações ideológicas têm um caráter de classe que elas se referem, 

simultaneamente, às mesmas “coisas” (SIQUEIRA, 2017). 

 
[...] as ideologias são significações/construções da realidade (o mundo físico, as 

relações sociais, as identidades sociais) que são construídas em várias dimensões das 

formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem para a produção, a 

reprodução ou a transformação das relações de dominação (FAIRCLOUGH; 

WODAK, 2005, p. 117).  

 

 
16 O estruturalismo é uma corrente de pensamento nas ciências humanas que se inspirou no modelo da linguística 

e que depreende a realidade social a partir de um conjunto considerado elementar (ou formal) de relações. Para a 

sociologia, antropologia e linguística, o estruturalismo é a metodologia pela qual elementos da cultura humana 

devem ser entendidos em face a sua relação com um sistema ou estrutura maior, mais abrangente. Opera no sentido 

de descobrir as estruturas que sustentam todas as coisas que os seres humanos fazem, pensam, percebem e sentem. 
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Com base nesses pressupostos conceituais, a ADf, por meio de seus dispositivos, 

possibilita aferir como as pessoas pensam, atribuem sentidos e manifestam posicionamentos 

sobre determinado assunto (ORLANDI, 2020). Sujeitos enunciadores e destinatários e os 

gêneros de discurso constituem um todo inseparável, imerso em instituições de variadas ordens, 

concebendo a ideologia nos discursos (MAINGUENEAU, 2015). 

Dentre os dispositivos que tornam possível aferir as manifestações, a memória 

discursiva tem um papel relevante, enquanto suporte semântico de um discurso. Seu 

funcionamento se dá através da repetição de enunciados, que forma uma regularidade 

discursiva. Ou seja, “o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma 

do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra” 

(ORLANDI, 2020, p. 29), “deve ser entendida aqui não no sentido diretamente psicologista da 

‘memória individual’, mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social 

inscrita em práticas, e da memória construída do historiador” (PÊCHEUX, 1999, p. 51). Trata-

se, portanto, da manifestação do senso comum oriundo de uma popularização de significado, 

que possui regularidade e que “reconstrói-se a partir de lacunas, que são preenchidas pelo 

imaginário, interiorizado pelo sujeito, através das vivências forjadas nessa experiência do 

comum” (DOS SANTOS CAMARGO, 2019, p. 174).  

No campo analítico da ADf, torna-se fundamental compreender o papel da 

interdiscursividade. O interdiscurso é o espaço onde residem as influências de terceiros no 

interior dos discursos, revelando como as identidades se estruturam a partir de outras 

identidades (MAINGUENEAU, 2015), sintetizando a construção histórica dos sujeitos quanto 

a suas trajetórias, evidenciadas pelas suas memórias. O interdiscurso é “todo o conjunto de 

formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos; para que as palavras tenham 

sentido, elas precisam fazer sentido e isso afeta o modo como o sujeito significa uma situação 

discursiva dada (ORLANDI, 2020). 

A partir da compreensão de que “o discurso é um fenômeno social e político essencial 

para a construção e/ou desconstrução das relações de poder em qualquer sociedade” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 8), pode-se dizer que sua aplicação ocorre, fundamentalmente, em 

pesquisas sociológicas em que “os pesquisadores dependem das informações sobre a vida dos 

povos, as quais são difíceis de serem quantificadas e precisavam ser interpretadas de forma 

muito mais ampla que circunscrita ao simples dado objetivo” (TRIVIÑOS, 1987, p. 121). 

O grupo social dos agricultores familiares carrega características singulares que lhes 

conferem identidade e se identificam, dentre outros contextos, por meio da linguagem, sua 

formação léxica, discursiva, historicidade, ideologias e o inconsciente. Assim como em outros 
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grupos do meio rural, a transmissão de saber entre gerações se dá, em parte, por meio da 

oralidade e enquanto sujeitos que possuem estreita relação com a natureza (CASTRO, 1998). 

Orientados por essas características do grupo, há de se considerar o discurso dos 

agricultores enquanto lugar da relação entre a língua e ideologia (ORLANDI, 2020). Logo, se 

a etnociência utiliza a linguística para investigar o ambiente percebido pelo ser humano, e ao 

situar estes sujeitos nesse contexto, faz sentido o uso da ADf como método de investigação das 

relações homem-natureza e etnoconhecimento associado, conforme proposto nesta tese. 

 

2.6 O processo de uso e ocupação do solo na zona da mata rondoniense e os aspectos 

socioeconômicos e ambientais dos municípios de estudo 

 

2.6.1 A colonização e criação dos municípios da zona da mata rondoniense 

A literatura acadêmica a respeito do processo de colonização do território ao sudoeste 

da Amazônia brasileira e rondoniense é bastante densa, principalmente a partir dos relatos sobre 

incursões de reconhecimento à região, ciclos extrativistas, contatos com povos indígenas e 

planejamentos institucionais de ocupação agropecuário para o desenvolvimento (AMARAL, 

2004; CORDEIRO, 2018; LENHARO, 1986; LEONEL, 1995; LÉVI-STRAUSS, 1996; 

MARTINE, 1990; MINDLIN, 2006; NASCIMENTO, 2010; PEDLOWSKI; DALE; 

MATRICARDI, 1999; PERDIGÃO; BASSEGIO, 1992).  

No entanto, delimita-se, neste referencial teórico, a historicidade da intensificação dos 

movimentos migratórios e o processo de colonização agrícola ocorridos por volta da década de 

1970, os quais culminaram no sistemático e violento movimento de mudança do uso da terra e 

desmatamento em diversas regiões amazônicas (BECKER, 2005; DE AREA LEÃO PEREIRA 

et al., 2020; DE SOUZA; MIZIARA; DE MARCO JUNIOR, 2013; FEARNSIDE, 1989, 1986, 

2009; FERREIRA; SALATI, 2005; HURTIENNE, 2005; IGLIORI, 2008; MILLIKAN et al., 

2008; PIONTEKOWSKI et al., 2019; RIBEIRO; VERÍSSIMO; PEREIRA, 2006; SOARES-

FILHO et al., 2005). Em Rondônia, a microrregião da Zona da Mata rondoniense (ZM) é uma 

dessas. Localizada na porção centro-sul do estado, é constituída atualmente pelos municípios 

de Alta Floresta D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia D’Oeste, Santa Luzia 

D’Oeste, Novo Horizonte D’Oeste, Castanheiras e Rolim de Moura, sendo os três últimos o 

locus em que este estudo se desenvolve.  

Antes de apresentar dados socioeconômicos e ambientais dos municípios de 

abrangência da pesquisa, é importante compreender o processo de delimitação político-

administrativo e de apropriação e uso das terras na região, o qual seguiu a dinâmica das políticas 
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de ocupação da Amazônia da segunda metade do século XX, especialmente o 

POLONOROESTE (PEDLOWSKI; DALE; MATRICARDI, 1999). Entre os anos de 1972 a 

2011, foram estabelecidos, na região, 17 projetos de assentamento rurais, de diferentes 

categorias (PIC: Projeto Integrado de Colonização; PA: Assentamento Federal; PDS: Projeto 

de Desenvolvimento Sustentável; PCA: Assentamento Casulo), os quais, somados, totalizam 

5.191.85 km² (30% da área atual), com capacidade de assentar 5.897 famílias. A área média 

dos projetos de colonização e assentamentos era de 35 ha (BORCHE, 2016). 

O processo de delimitação político-administrativo da ZM, sobrepõe-se ao de 

colonização agrícola, induzido pelos assentamentos rurais, implantados inicialmente na porção 

norte, com a implantação do setor Rolim de Moura, do então Projeto Integrado de Colonização 

(PIC) Ji-paraná,17 no município de Cacoal (CUNHA; MOSER, 2010). Em 1983, esse setor foi 

a referência territorial para a definição dos limites político-administrativos de Rolim de Moura, 

o qual, por sua vez, foi desmembrado para ceder parte desse território para a elevação à 

categoria de municípios dos até então distritos de Santa Luzia D’Oeste, em 1987, Novo 

Horizonte D’Oeste e Castanheiras, em 1992 (SILVA FILHO, 2002). A porção oeste da ZM se 

deu pelo desmembramento de Presidente Médici para a criação do município de Nova 

Brasilândia D’Oeste, em 1987 (SILVA FILHO, 2002), mesmo ano em que se implantara o 

Projeto de Assentamento (PA) Zeferino (INCRA, 2020). 

Os limites ao sul da ZM foram estabelecidos a partir do Projeto Fundiário Corumbiara, 

iniciado com a implantação dos PA Santa Barbara, em 1980; Filadélfia e Santa Vitória, em 

1982; Aguinel Divino, Rio Consuelo e PDS Rolim de Moura do Guaporé, em 1983 (BORCHE, 

2016). A localização desses PA serviu de base para a elevação de Alta Floresta D’Oeste à 

categoria de município em 1987 (desmembrado de Costa Marques), que, por sua vez, cedeu 

parte do seu território a Alto Alegre dos Parecis, em 1994, o qual incluiu também parte do 

território de Cerejeiras aos seus limites (SILVA FILHO, 2002). 

 

 

 
17 Projeto Integrado de Colonização Ji-Paraná criado em 16.06.1972, foi implantado efetivamente em julho de 

1972, na área considerada indispensável à segurança para o desenvolvimento nacional pelo Decreto-Lei 1164, de 

01/04/1971, transcrito em nome do INCRA no registro de imóveis da comarca de Porto Velho sob o n° 1.062, na 

mesma data. Teve suas primeiras famílias assentadas em 1973, e a expedição da primeira AO em 18.12.1974. O 

projeto é composto por cinco setores; Ji-Paraná; Abaitará; Rolim De Moura; Prosperidade e Tatu, com localização 

nos municípios de Cacoal e Pimenta Bueno, a 460 km de Porto Velho, tendo como via de acesso a BR-364. A 

partir de 1975, outros órgãos passaram a ter participação efetiva no desenvolvimento das tarefas peculiares entre 

eles: ASTER, CEPLAC, SEAC e CIBRAZEM, sendo ASTER e CEPLAC em 1975, SEAC em 1977 e 

CIBRAZEM em 76/77, com instalação de três armazéns, sendo um estrutural e dois metálicos com capacidade de 

armazenagem para 165.000 sacas (CUNHA; MOSER, 2010, p. 139). 
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2.6.2 O avanço sobre a floresta e as mudanças da paisagem regional 

Esse processo de ocupação agropecuário e de massiva migração aos assentamentos 

trouxe para a ZM uma série de transformações no tecido social e uma série de impactos 

ambientais nas áreas colonizadas; o mais visível foi, e continua sendo, o desmatamento 

(AMARAL, 2004; NASCIMENTO et al., 2019). Em 2010, o censo realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimou a população da ZM em 130 mil habitantes, 

42% desse total na área rural. As atividades agropecuárias ocupam cerca de 45% da população 

economicamente ativa, maior que a média nacional (13%) e que a de Rondônia, que é de 

aproximadamente 22% (IBGE, 2010).  

A ZM abrange um território de 17.120 km² (7% da área total de RO) (IBGE, 2010). Até 

2019, dessa área total haviam sido desmatados 8.411 km² (≈ 50%); contudo, ao se excluir as 

áreas protegidas delimitadas como Unidades de Conservação e Terras Indígenas, esse 

percentual se eleva para ≈60% (INPE, 2019). Essas áreas protegidas concentram os grandes 

maciços de remanescentes de vegetação nativa da ZM (Figura 2), estão localizadas na porção 

sul da microrregião, sendo compostas pela Reserva Biológica (REBIO) Federal do Guaporé18; 

Reserva Extrativista (RESEX) Estadual Pedras Negras19; Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN) Fazenda Bosco20; e as Terras Indígenas (TI) Massaco21, TI Rio Branco22 e TI 

Rio Mequéns23, além de algumas florestas públicas.  

À ótica de parte de produtores rurais, empresários, autoridades públicas e entidades 

privadas, todo esse desmatamento ocorrido historicamente, inclusive nas áreas legalmente 

protegidas (RL e APP), justifica-se por ser consequência tácita da ocupação, quando os 

migrantes teriam sido orientados pelo Estado brasileiro a desmatar, uma vez que a permanência 

do colono na propriedade estava vinculada à derrubada da floresta como maneira de consolidar 

 
18 A Rebio Guaporé, unidade de conservação federal de proteção integral, criada pelo Decreto Federal 87.587 de 

20/09/1982, com área de 600.000,00 há, dos quais 96.038,02 (15,56%) no município de Alta Floresta do Oeste e 

521.262,33 ha (84,44%) em São Francisco do Guaporé (BRASIL, 1982; ISA, 2020a). 
19 A Resex Pedras Negras, unidade de conservação estadual de uso sustentável, criada pelo Decreto Estadual 6.954 

de 14/07/1995, com uma área de 124.409,00 ha dos quais 31.631,27 ha (24,96%) no município de Alta Floresta 

do Oeste e 95.090,81 ha (75,04%) em São Francisco do Guaporé (ISA, 2020b; RONDÔNIA, 1995). 
20 A RPPN Fazenda Bosco foi criada pela Portaria Ibama nº 32, de 29 de abril de 2005, com uma área de 486,72 

ha e está localizada integralmente no município de Alto Alegre dos Parecis (IBAMA, 2005). 
21 TI Massaco, área habitada por Massaco Isolados, criada pelo Decreto s/n, de 11 de dezembro de 1998. Possui 

422 mil ha dos quais 104.319,24 ha (24,73%) no município de Alta Floresta do Oeste e 316.926,66 ha (75,12%) 

São Francisco do Guaporé (BRASIL, 1998b; ISA, 2020c).  
22 A TI Rio Branco é habitada por uma população de aproximadamente 679 pessoas dos povos Aikanã, Arikapú, 

Aruá, Djeoromitxí, Kanoê, Makurap e Tupari. Sua criação foi homologada pelo Decreto 93.074 - 07/08/1986, com 

236 mil Área (ha), dos quais 66.216,05 ha (28%) em Alta Floresta D'Oeste, 83.237,45 ha (35%) em São Francisco 

do Guaporé e 87.788,21 ha (37%) em São Miguel do Guaporé (BRASIL, 1986b; ISA, 2020d) 
23 A TI Rio Mequéns é habitada por uma população de aproximadamente 95 pessoas dos povos Makurap e 

Sakurabiat. Sua criação foi homologada pelo Decreto s/n de 24/05/1996, com 108 mil Área (ha), integralmente 

situada no município de Alto Alegre dos Parecis (BRASIL, 1996).  
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a ocupação rural (AMARAL, 2004; D’ANTONA; VANWEY; LUDEWIGS, 2011; FIORI; 

FIORI, 2013; PEDLOWSKI; DALE; MATRICARDI, 1999).  

Todas essas áreas estão inseridas em parte dos territórios dos munícipios de Alta 

Floresta do Oeste e Alto Alegre dos Parecis, os quais, em decorrência da existência dessas áreas, 

ainda contam com mais 65% de florestas, enquanto os outros cinco municípios, que não 

possuem áreas públicas protegidas, detêm menos de 20% da cobertura florestal original (INPE, 

2019). Essa característica ilustra a importância da delimitação de áreas protegidas como 

importantes barreiras geográficas de contenção do desmatamento, manutenção da cobertura 

florestal e, obviamente, da conservação da biodiversidade, dos ecossistemas e de seus serviços. 

Nos municípios selecionados para a presente pesquisa - Rolim de Moura, Novo 

Horizonte do Oeste e Castanheiras, localizados na porção norte da ZM - o impacto do processo 

de colonização agropecuário é marcante, constatado principalmente sobre a redução da 

cobertura florestal e nos recursos hídricos (SCHMIDT et al., 2015; SILVA et al., 2019; 

VENDRUSCOLO et al., 2019a). Dos 3.224 km² da área desses municípios, 2.808 km² (86%) 

foram desmatados até 2019 (INPE, 2019). São, portanto, os três municípios da ZM com maiores 

índices de desmatamento acumulado, com 90%, 87% e 81%, respectivamente. De 1985 a 2011, 

a área de lâmina d’água da ZM aumentou de 0,9% para 1,3% (SCHMIDT et al., 2015); essa 

diferença de 0,4% significa um incremento de 6.690 hectares. 

Na Figura 2, a seguir, verifica-se a evolução do desmatamento na Zona da Mata 

rondoniense entre os anos de 1985 e 2019, os limites municipais, a localização de unidades de 

conservação e de terras indígenas: 
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Figura 2 - Evolução do desmatamento na Zona da Mata rondoniense entre os anos de 1985 e 2019, limites municipais e localização de unidades de conservação e terras indígenas 

  
  

Fonte: Elaboração própria. 
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2.6.3 Breve caracterização da população da região 

Ao passo que o processo de ocupação se consolida, diferenças socioeconômicas entre 

os municípios da ZM são observadas. Rolim de Moura é, atualmente, o município mais 

populoso, ocupa uma posição de centralidade, categorizado pelo IBGE como um Centro Sub-

regional B (3B)24. Dentre os três municípios investigados, é o que possui a maior concentração 

urbana, maior Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e de renda per capita. 

Porém é o que detêm o pior índice de GINI25. A população de Castanheiras e Novo Horizonte 

D’Oeste é predominantemente rural, fator que reflete na alta participação do setor agropecuário 

na economia. Contudo a renda per capita equivale a menos da metade da média dos três 

municípios. Isso denota que as atividades realizadas no meio rural podem ser de baixo 

rendimento econômico, o que pode estar associado a produtividade baixa dos estabelecimentos 

rurais, dentre outros fatores (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

 

Tabela 1 - Características socioeconômicas da população de Castanheiras, Novo Horizonte D'Oeste e Rolim de 

Moura (IBGE, 2010) 

Territorialidade 
Área (km2) 

 

População 

total 

% 

População 

rural  

Participação 

do setor 

agropecuário 

na economia 

IDHM GINI  

Renda 

per 

capita 

Censo 

Castanheiras 892,841 3.575 77% 52% 0,658  0,49 455,53 

Novo Horizonte 

D’Oeste 
843,446 10.240 83% 60% 0,634 0,52 346,38 

Rolim de Moura 1.457,888 50.648 18% 15% 0,700 0,54 657,65 

Municipios da 

pesquisa 
3.194,175 64.643 32% 42%* 0,664* 0,51* 486,52* 

Rondônia 237.765,240 1.562.409 26% 22% 0,658 0,45 670,82 

Fonte: IBGE (2010). *Média 

 

2.6.4 O uso do solo atual e as principais atividades econômicas na Zona da Mata rondoniense 

Segundo os dados dos censos agropecuários de 2006 e 2017, realizados pelo IBGE, 

nota-se que ocorreram mudanças sob o aspecto da concentração fundiária. Nos três municípios 

 
24 A hierarquia urbana indica a centralidade da Cidade de acordo com a atração que exerce a populações de outros 

centros urbanos para acesso a bens e serviços e o nível de articulação territorial que a Cidade possui por estar 

inserida em atividades de gestão pública e empresarial. São cinco níveis hierárquicos, com onze subdivisões: 

Metrópoles (1A, 1B e 1C), Capitais Regionais (2A, 2B e 2C), Centros Sub-Regionais (3A e 3B), Centros de Zona 

(4A e 4B) e Centros Locais (5). Alguns Municípios são muito integrados entre si e constituem apenas uma Cidade 

para fim de hierarquia urbana, trata-se dos Arranjos Populacionais, os quais são indicados no complemento da 

hierarquia urbana quando ocorrem (IBGE, 2018). 
25 O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de 

concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos 

mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a 

situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma 

só pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% 

mais ricos. 
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deste estudo e em Santa Luzia D’Oeste, todos localizados na porção norte e oeste da ZM, onde 

se estabeleceram os primeiros assentamentos a partir de 1972, houve redução do número de 

estabelecimentos agropecuários e da área total ocupada. Todavia, a área média dos 

estabelecimentos aumentou em três dos quatro municípios citados, exceto em Castanheiras, 

onde a área média diminuiu. Em toda a ZM, nota-se crescimento do número de 

estabelecimentos e da área total ocupada (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Dados fundiários da Zona da Mata rondoniense 

Variáveis/ano 

Municípios 

Nº de estabelecimentos Área total ocupada (ha) Área média (ha) 

2006 2017 2006 2017 2006 2017 

Castanheiras 592 577 69.105 52.056 116,7 90,2 

Novo Horizonte do Oeste 1.751 1.347 71.632 69.661 40,9 51,7 

Rolim de Moura 2.467 2.038 129.193 123.887 52,4 60,8 

Total municípios da pesquisa 4.810 3.962 269.930 245.604 70 68 

Alta Floresta D'Oeste 2.455 2.886 295.022 372.746 120,2 129,2 

Alto Alegre dos Parecis 1.776 1.975 147.616 144.821 83,1 73,3 

Nova Brasilândia D'Oeste 2.187 3.010 110.193 156.002 50,4 51,8 

Santa Luzia D'Oeste 1.210 1.023 94.797 84.667 78,3 82,8 

Zona da Mata Rondoniense 11.228 11.833 822.761 919.173 73,3 77,7 

Fonte: IBGE (2006; 2017) 

 

Em Novo Horizonte D’Oeste e Rolim de Moura, há um quadro de concentração 

fundiária bem abaixo do observado para o ZM. Na visão de Borche (2016), 

 

Nesses municípios as propriedades com área abaixo de 100 ha, representam 90% do 

número total de propriedades, e detêm cerca de 50% da área. Para efeito de 

comparação, Alta Floresta D’Oeste ao sul da ZM, tem maior concentração fundiária, 

as propriedades com área acima de 500 ha, cerca de 4% do total de estabelecimentos, 

detém 62% da área” (BORCHE, 2016, p. 39). 

 

Os dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) divergem em relação ao censo 

agropecuário de 2016. Existem 5.855 cadastros na base de dados do SICAR, sendo 997 em 

Castanheiras, 1.842 em Novo Horizonte D’Oeste e 3.016 em Rolim de Moura. A área média 

registrada no CAR é de 133 ha, sendo Rolim de Moura a maior área média por CAR e Novo 

Horizonte D’Oeste a menor (Tabela 3).  

Excluídos os 89 cadastros cancelados, 1.894 cadastros a mais na base do SICAR do que 

o número de estabelecimentos rurais registrados pelo IBGE no censo agropecuário de 2016. 

(Cf. Tabela 2, acima). As áreas médias dos municípios de Castanheiras e Novo Horizonte 

D’Oeste são similares, quando comparadas as informações do censo agropecuário do IBGE aos 
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do CAR; porém, em relação a Rolim de Moura, as são divergentes: segundo o CAR, as áreas 

médias são de aproximadamente 200 ha, conforme demonstrado na Tabela 3, a seguir. 

 

Tabela 3 - Número, área média, área total e condição (status de análise em fevereiro/2020) do Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) para os municípios de estudo (SFB, 2020a) 

Municípios/Condição CAR 
Total 

cadastros 

Área média 

(ha) 

Área total 

(ha) 

Castanheiras 997 87,25 86.991,81 

Aguardando análise 854 57,58 48.907,15 

Analisado com pendências, aguardando retificação 37 258,99 9.582,67 

Analisado com pendências, aguardando retificação e/ou 

apresentação de documentos 
28 743,01 20.804,33 

Analisado por Filtro Automático 19 63,20 1.200,76 

Analisado sem pendências 2 139,83 279,66 

Analisado, aguardando regularização ambiental (Lei 12.651/12) 17 149,77 2.546,10 

Em análise 6 234,06 1.404,37 

Cancelado por decisão administrativa 34 66,67 2.266,77 

Novo Horizonte Do Oeste 1842 45,09 83.063,68 

Aguardando análise 1385 42,67 61.036,41 

Analisado com pendências, aguardando apresentação de 

documentos 
1 21,69 21,69 

Analisado com pendências, aguardando retificação 86 86,75 7.460,31 

Analisado com pendências, aguardando retificação e/ou 

apresentação de documentos 
51 39,30 2.004,51 

Analisado por Filtro Automático 9 38,91 350,23 

Analisado sem pendências 15 24,28 364,19 

Analisado, aguardando regularização ambiental (Lei 12.651/12) 234 38,79 9.076,83 

Em análise 29 51,36 1.489,51 

Cancelado por decisão administrativa 32 39,38 1.260,01 

Rolim De Moura 3016 203,04 612.362,83 

Aguardando análise 2.844 39,48 126.603,80 

Analisado com pendências, aguardando apresentação de 

documentos 
2 6,81 13,62 

Analisado com pendências, aguardando retificação 45 205,75 9.258,84 

Analisado com pendências, aguardando retificação e/ou 

apresentação de documentos 
39 147,47 5.751,50 

Analisado por Filtro Automático 21 65,06 1.366,21 

Analisado sem pendências 2 87,89 175,77 

Analisado, aguardando regularização ambiental (Lei 12.651/12) 32 51,26 1.640,21 

Em análise 8 58,70 469,60 

Cancelado por decisão administrativa 23 20.916,66 481.083,27 

Total Geral 5855 133,63 782.418,32 

Fonte: (SFB, 2020a). 

 

Analisar o panorama do CAR é fundamental para se compreender o funcionamento do 

arranjo estatal proposto pelo código florestal, enquanto instrumento legal de proteção da 
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vegetação nativa remanescente nos biomas, de regularização ambiental e eliminação do déficit 

de vegetação nativa, todos esses identificados por meio do CAR e apostando no PRA como 

compromisso de engajamento de detentores das áreas rurais.  

Nesse sentido, observa-se que 13% (n=772) dos cadastros foram ou estão em alguma 

fase de análise pelo órgão ambiental, deste total 11% (n=89), foram cancelados por decisão 

administrativa26. Somente 5% (n=283) do total de cadastros analisados (excluídos os 

cancelados), estão em fase de regularização ambiental, a maior parte em Novo Horizonte 

D’Oeste, onde 13% dos cadastros estão nessa fase. Mais de 85% dos cadastros que estão na 

base de dados do SICAR aguardam algum processo de análise, no caso de Rolim de Moura esse 

índice chega a 95%.  

O uso do solo da região é representado pelo alto quantitativo de pastagens, que ilustra a 

importância da pecuária enquanto atividade econômica: 76% dos estabelecimentos rurais da 

ZM e 80% dos situados nos municípios da pesquisa desenvolvem a pecuária de corte e leite. A 

pecuária leiteira está presente em 46% desses estabelecimentos e representa, no máximo, 17% 

do número total de bovinos da ZM, percentual observado em Rolim de Moura. Em toda a ZM 

são gerados, a partir da produção leiteira, mais de R$ 59.205.000 anuais, dos quais 43% somente 

pelos produtores dos municípios de Castanheiras, Novo Horizonte D’Oeste e Rolim de Moura 

(Ver Tabela 4, a seguir). 

Apesar da relevância e grandeza dos dados, a realidade da região é a pecuária extensiva 

pouco produtiva, de baixa produção leiteira e de queda na qualidade das pastagens, o uso 

exclusivo de cultivares do gênero Brachiaria, pastejo contínuo, não utilização de tecnologias 

como o preparo e adubação do solo, pouca assistência técnica, baixo padrão genético dos 

animais e falta de investimento em tecnologias são características (BENATTI et al., 2020). 

A segunda atividade mais representativa de uso solo na região é a cafeicultura, presente 

em 42% dos estabelecimentos rurais, com maior concentração nos municípios de Nova 

Brasilândia D’Oeste e Alto Alegre dos Parecis, nos quais 60% dos estabelecimentos praticam 

a cafeicultura. Dentre os municípios envolvidos nesta pesquisa, Novo Horizonte D’Oeste é o 

com maior concentração (38% dos estabelecimentos) e Castanheiras é o que detêm os menores 

quantitativos de lavouras do gênero, cerca de 114 ha de cafezais em seu território (Ver  Tabela 

5 a seguir). Mesmo ocupando uma área 10 vezes menor que as pastagens, o valor de produção 

anual ultrapassa 90 milhões de reais, sendo superior ao da pecuária leiteira. 

 
26 O cadastro do imóvel rural é considerado Cancelado quando constatado que as informações declaradas são total 

ou parcialmente falsas, enganosas ou omissas; após o não cumprimento dos prazos estabelecidos nas notificações; 

ou por decisão judicial ou decisão administrativa do órgão competente, devidamente justificada (SFB, 2020b). 
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T a b e l a  4  -  Á r e a  d e  p a s t a g e m  a r b u s t i v a  e  h e r b á c e a  ( E M B R A P A ;  I N P E ,  2 0 2 0 ) ,  r e b a n h o  b o v i n o  l e i t e i r o  e  d e  c o r t e  ( I D A R O N ,  2 0 2 0 a )  e  t a x a  d e  o c u p a ç ã o  n a  r e g i ã o  d a  p e s q u i s a  e  

m u n i c í p i o s  s e l e c i o n a d o s  

Município 

Nº total de 

estabelecimentos 

pecuários e % 

em relação ao 

total 

Nº dos 

estabelecimentos 

agropecuários 

produtores de 

leite e %. 

Pastagem 

total (ha) 

% área 

pastagem 

herbácea 

% 

Pastagem 

arbustiva  

% área 

do 

território 

ocupado 

por 

pastagens 

Rebanho 

total (nº 

de 

cabeças) 

Rebanho 

bovino 

de corte 

(nº de 

cabeças) 

Rebanho 

bovino 

de leite 

(nº de 

cabeças) 

% 

Rebanho 

bovino 

de leite 

em 

relação 

ao total 

Valor da 

produção 

leiteira 

(R$) 

Taxa de 

ocupação 

(animal/ha) 

Castanheiras 509 (88%) 251 (49%) 56.335 97 3 63 107.033 93.411 13.622 12 3.957.000 1,9 

Novo 

Horizonte 

D'Oeste 

1.068 (79%) 440 (41%) 58.988 92 8 58 146.470 121.250 25.220 15 7.321.000 2,48 

Rolim de 

Moura 
1.587 (78%) 776 (49%) 106.085 93 7 70 227.057 187.973 39.084 17 14.425.000 2,14 

Municípios 

da pesquisa 
3.164 (80%) 1.467 (46%) 221.408 94 6 67 480.560 402.634 77.926 15 25.703.000 2,17 

Alta 

Floresta 

D'Oeste 

1.890 (65%) 687 (36%) 179.918 86 14 25 434.580 422.985 11.595 4 8.627.000 2,42 

Alto Alegre 

Parecis 
1.117 (57%) 378 (34%) 103.444 83 17 26 204.939 196.891 8.048 7 6.214.000 1,98 

Nova 

Brasilândia 

D'Oeste 

2.011 (67%) 866 (43%) 98.418 90 10 58 217.964 186.715 31.249 14 10.159.000 2,21 

Santa Luzia 

D'Oeste 
826 (81%) 396 (48%) 72.180 95 5 70 169.288 143.565 25.723 13 8.502.000 2,35 

TOTAL 

ZM 
9.008 (76%) 3.794 (42%) 675.368 90 10 39 1.507.331 1.352.790 154.541 10 59.205.000 2,23 

F o n t e :  E M B R A P A ;  I N P E  ( 2 0 2 0 ) ;  I D A R O N  ( 2 0 2 0 a ) .  
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T a b e l a  5  -  N ú m e r o  d e  e s t a b e l e c i m e n t o s  r u r a i s  c a f e e i r o s ,  á r e a  o c u p a ,  v a l o r e s  d e  p r o d u ç ã o  e  a s p e c t o s  d a  p r o d u ç ã o  d e  c a f é  ( I B G E ,  2 0 1 7 )  

M u n i c í p i o  

N º  t o t a l  d e  

e s t a b e l e c i m e n t o s  

c a f e e i r o s  e  %  e m  

r e l a ç ã o  a o  t o t a l  

P r o d u ç ã o  

t o t a l  ( s a c a s  6 0  

k g )  

N ú m e r o  

t o t a l  d e  

p l a n t a s  

Á r e a  t o t a l  

p l a n t a d a  

( h a )  

Á r e a  

t o t a l  

c o l h i d a  

( h a )  

V a l o r  t o t a l  

d a  

p r o d u ç ã o  

( R $ )  

P r o d u t i v i d a d e  

( S a c a  6 0  k g / h a )  

R e n d i m e n t o  

b r u t o  

( R $ / h a )  

D e n s i d a d e  d a s  

l a v o u r a s  

( P é s / h a )  

C a s t a n h e i r a s  5 6  ( 1 0 % )  7 0 0  1 4 8 . 0 0 0  1 1 4  6 7  2 3 5 . 0 0 0  1 0  3 . 5 0 7 , 4 6  1 . 2 9 8  

N o v o  H o r i z o n t e  

D ' O e s t e  
5 1 2  ( 3 8 % )  1 4 . 3 3 3  2 . 2 8 9 . 0 0 0  1 . 3 6 1  9 1 8  5 . 0 9 6 . 0 0 0  1 6  5 . 5 5 1 , 2 0  1 . 6 8 2  

R o l i m  d e  M o u r a  4 1 7  ( 2 0 % )  1 4 . 4 0 0  1 . 8 8 3 . 0 0 0  1 . 2 0 8  8 7 6  4 . 4 1 5 . 0 0 0  1 6  5 . 0 3 9 , 9 5  1 . 5 5 9  

M u n i c í p i o s  d a  

p e s q u i s a  
9 8 5  ( 2 5 % )  1 4 . 4 0 0  1 . 8 8 3 . 0 0 0  1 . 2 0 8  8 7 6  4 . 4 1 5 . 0 0 0  1 6  5 . 0 3 9 , 9 5  1 . 5 5 9  

A l t a  F l o r e s t a  

D ' O e s t e  
1 . 1 8 8  ( 4 1 % )  7 4 . 4 0 0  6 . 9 1 3 . 0 0 0  7 . 6 8 3  3 . 3 6 8  2 5 . 4 7 9 . 0 0 0  2 2  7 . 5 6 5 , 0 2  9 0 0  

A l t o  A l e g r e  

P a r e c i s  
1 . 1 6 2  ( 5 9 % )  5 8 . 3 3 3  7 . 6 8 3 . 0 0 0  4 . 5 9 0  2 . 9 4 3  2 0 . 5 7 5 . 0 0 0  2 0  6 . 9 9 1 , 1 7  1 . 6 7 4  

N o v a  

B r a s i l â n d i a  

D ' O e s t e  

1 . 8 3 4  ( 6 1 % )  9 3 . 5 1 7  1 1 . 3 2 0 . 0 0 0  6 . 5 4 3  4 . 1 6 7  3 3 . 0 1 2 . 0 0 0  2 2  7 . 9 2 2 , 2 5  1 . 7 3 0  

S a n t a  L u z i a  

D ' O e s t e  
1 9 4  ( 1 9 % )  6 4 0 0  1 . 0 8 3 . 0 0 0  7 5 2  3 8 0  2 . 1 8 0 . 0 0 0  1 7  5 . 7 3 6 , 8 4  1 . 4 4 0  

T O T A L  Z M  5 . 3 6 3  ( 4 2 % )  2 6 2 . 0 8 3  3 1 . 3 1 9 . 0 0 0  2 2 . 2 5 1  1 2 . 7 1 9  9 0 . 9 9 2 . 0 0 0  2 1  7 . 1 5 4 , 0 2  1 . 4 0 8  

F o n t e :  I B G E  ( 2 0 1 7 ) .  

 

 



40 

 

2.6.5 Histórico da recuperação da cobertura vegetal da região 

A recomposição da vegetação nativa na área deste estudo, por meio do desenvolvimento 

de projetos de restauração ecológica se iniciaram a partir de 200527, pela organização da 

sociedade civil Ação Ecológica Guaporé (Ecoporé), Ministério Público do Estado de Rondônia 

(MPE/RO) e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), com o projeto de 

recuperação florestal das APP da microbacia do igarapé D’Alincourt, no trecho compreendido 

entre suas nascentes e o ponto de captação de água da Companhia de Águas e Esgotos de 

Rondônia (CAERD) (FERRONATO et al., 2015a; FERRONATO; MAIA, 2019). 

O projeto D’Alincourt, marca o início da história da recuperação da vegetação da região, 

pois proporcionou a instalação de infraestrutura para o desenvolvimento das ações, além de 

geração de conhecimento acadêmico e a identificação de matrizes porta sementes. O fator que 

impulsionou o projeto foi a baixa vazão hídrica do rio, que culminou em problemas no 

abastecimento urbano, uma vez que o D’Alincourt era o único curso de água onde a época 

ocorria a captação para Rolim de Moura (CUNHA et al., 2019; FERRONATO; MAIA, 2019; 

SILVA et al., 2019). As atividades do projeto ocorreram entre os anos de 2007 e 2012, 

atendendo a 151 propriedades rurais, as quais aderiram ao projeto por meio da assinatura de 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao MPE/RO. A partir desse mecanismo de 

adesão e execução do projeto, foi apoiada a recuperação de 120 ha em áreas de APP 

(FERRONATO; MAIA, 2019).  

Em 2013, o projeto D’Alincourt foi estendido, no intuito de promover a recuperação em 

59 propriedades rurais, de 90 (37%) das 237 nascentes localizadas na microbacia do igarapé 

Manicoré, principal afluente do D’Alincourt (VENDRUSCOLO et al., 2019b). No total, as 

ações desenvolvidas entre os anos de 2007 a 2013 apoiaram a recuperação de aproximadamente 

200 ha em 210 propriedades rurais (FERRONATO; MAIA, 2019). 

Esse impulso proporcionado pelas ações de restauração fica evidente quando se 

analisam os dados de cobertura florestal para as microbacias dos igarapés D’Alincourt e 

Manicoré. No ano de 2005, ao longo dos 5.867,61 ha ocupados pela microbacia do D’Alincourt, 

75,96% haviam sido desmatados, em 2015 se constatou índice de 28,51% de cobertura florestal 

 
27 Resumidamente, o apoio oferecido pelos projetos incluíram a doação de insumos necessários 

como mudas, sementes, palanques, arame etc., e assistência técnica especializada ao longo dos 

períodos de execução. A mão-de-obra e compromisso do agricultor pela implantação e 

manutenção da área foram contrapartidas exigidas. Em geral a execução da ação de 

recomposição era precedida de um cadastramento e diagnóstico e projeto técnico da área, para 

posterior recebimento dos insumos doados e implantação da área, a qual ao fim é monitorada 

sobre sua completa execução. 
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indicando, portanto, um aumento de 262,37 hectares de floresta (4,47%) (SILVA et al., 2019). 

Resultados similares foram observados na microbacia do Manicoré, que tem 8.017 ha, a qual 

teve uma redução da área antropizada de 82,2% para 79,4% entre 2005 e 2015, 

aproximadamente 224,47 ha (VENDRUSCOLO et al., 2019b). Essas informações corroboram 

com os dados levantados correspondentes à sub-bacia do rio Bamburro, situada no município 

de Santa Luzia D’Oeste, onde foi executado, na mesma época do projeto do rio D’Alincourt, o 

projeto Salve o rio Bamburro, executado pela associação Amigos do Rio Bamburro 

(VENDRUSCOLO et al., 2017). 

Quando se compara a redução dos índices de desmatamento de Rolim de Moura, 

município que é cortado pelas bacias hidrográficas citadas, é possível inferir que microbacias 

que recebem projetos de restauração tendem a possuir percentuais de florestas maiores que o 

observado para o total da área. Isso denota a importância da recomposição florestal manutenção 

e aumento dos serviços ecossistêmicos da região. Corroboram para essa afirmação análises de 

métricas de paisagem, com base em imagens de junho de 2007 e junho de 2019, que apontam 

para ganhos no tamanho dos fragmentos florestais e aumento do número de fragmentos 

decorrentes da inserção de áreas de recomposição, o que, consequentemente, proporciona 

aumento da cobertura florestal na porção sul da microbacia do D’Alincourt, onde os projetos 

iniciaram, em relação à porção norte (SANTOS et al., 2020). 

Quase que simultaneamente aos projetos D’Alincourt e Manicoré, entre os anos de 2012 

a 2016, foi desenvolvido, em Rolim de Moura, pela indústria frigorífica Marfrig S/A, o projeto 

igarapé São Pedrinho. Esse se deu em cumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) firmado junto ao MP-RO e a SEDAM, como compensação pelo passivo ambiental 

causado pela indústria (SOARES; CUNHA, 2013). A área total de preservação permanente do 

igarapé São Pedrinho, com base do Código Florestal anterior (Lei nº 4.771/1965), vigente à 

época, era de 198 ha, dos quais 71 ha de cobertura vegetal remanescente, ou seja, um passivo 

de APP de 127 ha (GOUVEIA et al., 2011). Dentre as 59 propriedades rurais contempladas, a 

média geral da APP foi de 1,6 ha, dos quais cerca de 1,3 ha necessitavam ser recuperados. O 

projeto foi desenvolvido pela própria empresa e apoiou a recuperação de 50 ha nessas 

propriedades (SOARES; CUNHA, 2013). 

A partir de 2013, ano em que se encerraram as ações do projeto D’Alincourt, a Ecoporé 

iniciou o projeto Viveiro Cidadão, ampliando as ações para a sub-bacia do Rio Palha, com 

abrangência em parte dos municípios de Castanheiras, Novo Horizonte D’Oeste e Rolim de 

Moura, atuando a partir do cadastramento voluntário de produtores rurais como beneficiários, 

especialmente os categorizados como agricultores familiares. O projeto possibilitou, além da 
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recomposição florestal das APP, a implementação de projetos produtivos de baixo carbono, 

como sistemas agroflorestais (SAF). Em dois anos (2013-2015), foram beneficiadas 233 

propriedades rurais dos munícipios de abrangência desta pesquisa e o plantio de cobertura 

arbórea em 216 ha (FERRONATO et al., 2015a, 2015b). 

Entre 2017 e 2019, a Ecoporé retomou as ações de recomposição florestal, ampliando 

as ações para oito municípios da região, cinco localizados na ZM (Castanheiras, Novo 

Horizonte D’Oeste, Rolim de Moura, Alta Floresta do Oeste, Nova Brasilândia D’Oeste e Santa 

Luzia D’Oeste) e dois adjacentes (Cacoal e Pimenta Bueno). Além das atividades que já vinham 

sendo executadas pelos projetos anteriores, foram adicionadas ações específicas para mulheres, 

com o apoio à implantação de quintais produtivos, voltados à segurança alimentar e geração de 

renda e a jovens agricultores, com apoio à implantação de sistemas agroalimentares 

diversificados, com foco na renda e permanência de jovens no meio rural (FERRONATO; 

MAIA, 2019). Nessa etapa do projeto Viveiro Cidadão, foram beneficiadas por todas as ações 

relacionadas ao plantio de árvores em 273 propriedades rurais, sendo 128 (47%) localizadas em 

Castanheiras, Novo Horizonte e Rolim de Moura. Desse total, foram apoiados 140 ha de 

recomposição florestal, dos quais 45% (45 ha em áreas de APP e 13 ha em sistemas 

agroflorestais) se localizam nesses três municípios (FERRONATO, 2019).  

A partir de 2018, iniciou-se o projeto Plantar Rondônia, com abrangência em 12 

municípios rondonienses (RIOTERRA, 2020a), dentre os quais encontram-se os três 

municípios investigados nessa tese. Até março de 2020, o projeto havia atendido, nesses três 

municípios, 285 estabelecimentos rurais, 28% do número total de estabelecimentos rurais 

atendidos pelo projeto, com área estimada e a recomposição de 508,30 ha, correspondente a 

28% da área total de 1.785,66 ha (RIOTERRA, 2020b).  

Em resumo, as ações de recomposição florestal nos municípios enfocados neste estudo 

foram iniciadas a partir de 2008, com a realização, até então, de seis projetos de apoio à 

agricultura familiar para iniciativas de recomposição florestal. Somados, apoiaram 585 

estabelecimentos rurais e a recomposição florestal de cerca de 1.000 hectares, o que representa 

cerca de 0,3% da porção territorial total desses municípios e quase 3% em relação à soma da 

área remanescente de floresta.  

Em geral, todos os projetos desenvolvimento utilizaram como mecanismos para 

recomposição da vegetação, a técnica de plantio total de mudas, com suporte de extensão rural 

especializada, são priorizadas áreas de preservação permanentes e reserva legal, com as 

finalidades de conservação e/ou produção.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 População de referência e amostral 

A população de referência foi estabelecida a partir de 235 agricultores familiares que 

participaram de ações de recomposição da vegetação, em seus estabelecimentos rurais, 

atendidos pela OSCIP Ecoporé entre os anos de 2013-2015 e 2017-201928, nos municípios de 

Castanheiras, Novo Horizonte D’Oeste e Rolim de Moura, na região da Zona da Mata 

Rondoniense (ZMR), na porção centro-sul do estado de Rondônia. 

A definição do tamanho da amostra foi determinada pelo intervalo de confiança e o 

desvio padrão do universo amostral (VIEIRA, 1980). Considerou-se erro amostral de 10%, a 

um nível de confiança de 85% em uma amostra de 40 entrevistas, subdividas igualmente em 

dois grupos: o grupo AF-E, representado por 20 agricultores familiares engajados e o grupo 

AF-N, composto por 20 agricultores familiares não engajados, ou seja, aqueles que não 

participaram de ações de recomposição da vegetação, que sejam vizinhos dos AF-E, cuja 

escolha se deu a partir da maior proximidade com a propriedade sorteada do AF-E (Figura 3). 

Definidos o grau de confiança, erro amostral e tamanho da amostra, foi realizada a 

estratificação das entrevistas, a partir do percentual proporcional de beneficiários em cada um 

dos municípios. Para definição dos entrevistados, foram aplicados filtros do Microsoft Excel® 

de maneira a constituir três agrupamentos zonais, representados por cada um dos três 

municípios onde os estabelecimentos rurais estão localizados (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Universo amostral, estratificação e número de entrevistas realizadas por grupo de agricultores e 

municípios de abrangência 

Município 

Total de estabelecimentos 

com recomposição da 

vegetação  

(população de referência) 

Estratificação  

(% em relação a 

população 

amostral) 

Nº 

Entrevistas 

para o AF-E 

(amostra) 

Nº 

Entrevistas 

para o AF-N 

(amostra) 

Nº total de 

entrevistas 

(amostra) 

Castanheiras 63 27% 4 4 8 

Rolim de Moura 141 60% 11 11 22 

Novo Horizonte 31 13% 5 5 10 

Total 235 100% 20 20 40 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 
28 Número de proprietários rurais beneficiados por projetos executados pela Ecoporé entre 2013 e 2019, nos três 

municípios de abrangência do estudo. 
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Figura 3 - Mapa de localização dos munícipios da pesquisa e de localização das propriedades rurais onde foram 

realizadas as entrevistas 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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A escolha dos entrevistados foi realizada a partir de sorteio, utilizando-se a função 

“aleatório” do Microsoft Excel®. Aplicou-se o percentual de 5% sobre a população de referência 

de cada agrupamento zonal, para sorteio de entrevistados “reservas”, para o caso de 

recusa/ausência na concessão de entrevista. 

A população considerada na amostra foi caracterizada a partir de informações 

socioeconômicas obtidas. Os dados foram tabulados de modo a possibilitar o estabelecimento 

de associações entre AF-E e AF-N, por meio de estatísticas descritivas e, assim, compreender 

o universo social e subsidiar a pesquisa exploratória, uma vez que são informações importantes 

tanto para a ADf quanto para determinar as formações ideológicas desses dois grupos. 

 

3.1 Metodologia de levantamento de informações 

 

As informações foram obtidas por meio de pesquisa exploratória (TRIVIÑOS, 1987), 

constituindo-se de entrevistas abertas com agricultores familiares. Essa etapa foi desenvolvida 

junto aos dois grupos de agricultores previamente definidos, considerando-se o consentimento 

livre prévio e esclarecido (APÊNDICE A), devidamente aprovado pelo Conselho de Ética em 

Pesquisa (CEP), por meio do Parecer número 2.926.679 (ANEXO 2).  

A base de dados que possibilitou quantificar e analisar os desafios socioeconômicos da 

agricultura familiar para a restauração de ecossistemas, foi obtida a partir da tabulação das 

informações oriundas do cadastro do entrevistado (APÊNDICE B).  

Os dados que embasam a discussão sobre as ideologias de agricultores familiares sobre 

a restauração e conservação de ecossistemas amazônicos foram obtidos por meio da aplicação 

de roteiro de entrevista aberta, composta de sete questões orientadoras a cada grupo (Quadro 

1), não necessariamente abordadas na ordem predefinida, mas de acordo com a fluidez do 

diálogo estabelecido entre entrevistador e entrevistado. As entrevistadas (Figura 4) foram 

gravadas e posteriormente transcritas.  
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Quadro 1 - Questões (Q) abertas abordadas junto aos agricultores familiares engajados (AF-E) e agricultores 

familiares não engajados (AF-N) 

Q AF-E AF-N 

1 Fale um pouco sobre como está a água na sua propriedade? 

2 Tem mata na sua propriedade? O que ela significa para você e sua família? 

3 
Por que fez o plantio de árvores? Quais as 

mais importantes para você, por quê? 
Existem áreas que precisam ser reflorestadas? 

4 
Árvore/Mata na propriedade ajuda ou 

atrapalha a renda? Por quê? 

Você acha que é possível obter algum tipo de renda a 

partir da mata? Quer tipos de árvores você conhece? 

5 O que você espera da área em recuperação? O que levaria você a recuperar áreas na propriedade? 

6 

Como você é visto ou se sente na 

comunidade por ter mata/plantar árvore na 

propriedade? 

Nos últimos anos, você teve conhecimento sobre 

algum projeto de apoio para recuperação de áreas? Se 

sim, por qual motivo não procurou apoio para 

recuperação de áreas/plantio de árvores? 

7 

O serviço público de ATER tem alguma 

influência para que você tenha recuperado 

áreas, plantado árvores ou deixado a mata? 

O serviço público de ATER já conversou algo com 

você sobre a regularização ambiental da propriedade? 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 4 - Realização de entrevistas junto a agricultores familiares na região de estudo 

 

Fonte: Arquivos pessoais do autor. Foto: Leonardo Ribas Amaral, 2019 

 

3.2 Procedimentos estatísticos, descritivos e inferenciais 

 

Para as análises quantitativas relativas à demonstração dos resultados e discussão sobre 

etnoconhecimento, aplicou-se estatística descritiva, gráficos, percentuais, tendência central da 

média, análise de agrupamento e modelos de rede.  

Para a tabulação dos dados de caracterização da população e aplicação de estatísticas 

inferenciais e elaboração de gráficos de frequência, foi utilizado o Microsoft Excel®. 
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3.2.1 Bases metodológicas para análise dos desafios socioeconômicos da agricultura familiar 

para a restauração de ecossistemas 

Para a caracterização dos grupos AF-E e AF-N da população de referência, empregou-

se o erro-padrão da média, de modo a aferir a variação das médias amostrais em relação à média 

da população; assim, buscou-se verificar a confiabilidade da média amostral calculada 

(VIEIRA, 1980). Utilizou-se como estatística inferencial o teste t-student para comparação de 

duas médias de duas populações normais (VIEIRA, 1980). 

Para aferir o rendimento econômico das propriedades rurais, presente na discussão sobre 

os desafios socioeconômicos da agricultura familiar para restauração de ecossistemas, utilizou-

se: 

• A taxa de ocupação (carga produtiva - cabeça/ha) definida como constante padrão, de 

acordo com os dados disponíveis no TerraClass (EMBRAPA; INPE, 2020), para os três 

municípios do estudo, os quais possuem área de 221.408 ha de pastagens (herbáceas e 

arbustivas) e um o rebanho bovino total de 480.560 cabeças, declarado na 47ª etapa de 

vacinação contra febre aftosa no estado de Rondônia, no primeiro semestre de 2020 (IDARON, 

2020a). Isso resulta em uma média geral de 2,1 cabeças/hectare. 

• Os valores de produtividade/ha/ano do rebanho leiteiro foi obtido com base em 

(BENATTI et al., 2020; LOOSE et al., 2016). 

• O valor de referência utilizado para comercialização do leite aos lacticínios foi obtido 

dos valores estabelecidos pelo CONSELEITE-RO (2019), o qual é o destino final da produção 

de mais de 80% dos produtores (BENATTI et al., 2020; IDARON, 2020b). 

• A produtividade média em sistema tradicional extensivo para bovinos de corte foi de 

<120 kg de peso vivo ou 4 arrobas/ha/ano (BARBOSA et al., 2015). 

• O preço médio pago a vista ao produtor rural por arroba de boi gordo para o município 

de Rolim de Moura foi fixado em R$ 232,00, conforme tabela de outubro/2020 (EMATER, 

2020). 

• Os valores de carga produtiva (plantas/ha) para lavoura cafeeira da variedade Conilon 

se deu com base no espaçamento de 3,0 metros nas entrelinhas e de 1,5 metro entre plantas 

(MARCOLAN et al., 2009). 

• Considerando que a produtividade do café é variável de acordo com o nível tecnológico, 

empregou-se como parâmetro de análise a referência geral para Rondônia no ano de 2019, 

obtida a partir da área total plantada no estado de, aproximadamente, 70 mil hectares 

(DALAZEN et al., 2019). 
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• Os valores de rendimento financeiro da lavoura cafeeira foram obtidos com base na 

cotação para a cidade de Cacoal (RO) em outubro de 2020, do café Conilon (tipo 450 defeitos) 

(RURAL, 2020). 

 

3.2.2 Bases metodológicas para análise das ideologias de agricultores familiares sobre a 

restauração e conservação de ecossistemas amazônicos 

Para execução do procedimento de análise do etnoconhecimento foram adotadas as 

fases descritas por Eni P. Orlandi (2020) para a Análise do Discurso francesa (ADf), estruturado 

basicamente em três etapas (Figura 5). 

 

Figura 5 - Procedimento de análise da ADf (ORLANDI, 2020) 

 

      Fonte: Orlandi (2020). 

 

A seguir, são descritas cada uma dessas etapas: 

 

Etapa 1 - Constituída de uma primeira análise dos dados coletados, chamado de superfície 

linguística29, constitui o corpus bruto que, textualizado, se torna a materialidade linguística 

(como se diz, quem diz, em que circunstâncias entre outros.). Para que a materialidade 

linguística possa se tornar objeto teórico de análise, deve passar pela instância da de-

superficialização, que consiste naquilo que se mostra em sua sintaxe30 e processo de 

 
29 Trata-se da íntegra do texto produzido a partir das respostas às questões da entrevista (material de linguagem 

bruto coletado, tal como existe (ORLANDI, 2020, p. 63). 
30 Estuda os processos generativos ou combinatórios das frases das línguas naturais, tendo em vista especificar a 

sua estrutura interna e funcionamento. 
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enunciação31, pois “essa instância fornece pistas para compreender o modo como o discurso 

pesquisado se textualiza em função de formações imaginárias32, de sentido de forças (de que 

lugar se fala), através dos vestígios que os sujeitos deixam no fio do discurso” (ORLANDI, 

2020 pág. 63). 

Etapa 2 - A partir do produto da etapa 1, a materialidade linguística, o analista constitui o 

objeto discursivo, que se resume na conversão do dado empírico de um discurso concreto em 

objeto teórico, por sua vez produzido pela abordagem analítica crítica das impressões de 

“realidade” do pensamento (ilusão que sobrepõe palavras, ideias e coisas). Isso se torna possível 

devido à de-superficialização realizada na etapa 1, em que foram desfeitas influências 

ideológicas do analista; desloca os sujeitos desses efeitos e permite comparar diferentes 

discursos afetados por diferentes memórias discursivas. Esse objeto discursivo é o corpus no 

qual se deve debruçar, para a análise das formações discursivas dos sujeitos. Esse momento de 

análise se dá em função da configuração do corpus, descreve limites, recortes etc., que 

permitem observar com maior clareza os modos de construção, a estruturação, o modo de 

circulação e as diferentes leituras que constituem os sentidos das coisas para os sujeitos. 

Etapa 3 - O delineamento das formações discursivas obtido na etapa 2 permite a passagem para 

as relações do discurso com a ideologia, chamado de processo discursivo. Esse processo 

permite compreender como se constituem os sentidos do discurso em análise. É o momento no 

qual a história se faz presente na língua, marcada por paráfrases, metáforas, sinonímias. Os 

fatos vividos reclamam sentidos e os sujeitos se movem entre o real da língua e o da história, 

entre o acaso e a necessidade, produzindo gestos de interpretação. Estes, por sua vez, explicitam 

o modo de constituição dos sujeitos e de produção dos sentidos. O processo de análise resulta 

na formação ideológica, a qual permite observar os efeitos da língua na ideologia e sua 

materialização na língua. A discussão desses resultados se dá a partir da reflexão do analista 

sobre os efeitos das relações discursivas e os efeitos de sentido na sociedade ou, nesse caso 

específico, da relação entre agricultores familiares e a recomposição da vegetação. 

Como ferramenta de suporte à análise qualitativa e quantitativa de dados, fez-se uso 

do Software MAXQDA Analytics Pro 2020 - Release 20.0.4 (VERBI SOFTWARE, 2020a). 

Esse software auxilia a organização, a categorização a codificação de segmentos; dentre outras 

ações, proporciona a elaboração e a análise do objeto teórico, sob perspectivas qualitativas e/ou 

quantitativas. Funciona a partir da inserção de documentos que ilustrem a superfície linguística 

(corpus bruto); no caso desta pesquisa, as respostas às perguntas orientadoras de cada um dos 

 
31 Em que o sujeito se marca no que diz. 
32 Imagem que se tem sobre aquilo que se pergunta. 
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entrevistados. Cada documento é nomeado pelo analista de modo a facilitar a realização do 

processo de de-superficialização e estabelecimento da materialidade linguística, por meio da 

leitura e identificação nos textos, dos elementos sintáticos e enunciados. Os segmentos de textos 

de-superficializados pelo analista (corpus) são codificados e ordenados hierarquicamente 

formando estruturas para a apresentação dos resultados.  

A Figura 6 demonstra a estrutura básica de suporte à pesquisa oferecida pelo Software 

MAXQDA Analytics Pro 2020: 

 

Figura 6 - Estrutura básica de suporte à pesquisa oferecida pelo Software de MAXQDA Analytics Pro 2020 

 

Fonte: Verbi Software (2020b). 

A partir da estrutura de organização oferecida pelo software, os documentos (áudios e 

transcrições) formam 12 agrupamentos, conforme a seguinte organização:  

a) Período de execução dos projetos da Ecoporé: 

• 2013 a 2015 →Projeto Viveiro Cidadão I – sigla: VCI; 

• 2017 a 2019 →Projeto Viveiro Cidadão II – sigla: VC II;  

b) Municípios de localização das propriedades:  

• Castanheiras → CAST;  

• Novo Horizonte do Oeste → NH; 

• Rolim de Moura → RM; 
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c) Grupo de agricultores 

• AF-E (engajados); 

• AF-N (não engajados); 

d) Número de registro disponível em fichas cadastrais no banco de dados da Ecoporé.  

Por exemplo: o entrevistado VCII-CAST-AF-E-33, é um agricultor que realizou ações 

de recomposição da vegetação entre os anos de 2017 a 2019 (VCII), com propriedade rural 

localizada no município de Castanheiras (CAST), engajado (AF-E), sob registro nº 33 no banco 

de dados da Ecoporé. O entrevistado VCII-CAST-AF-N-33, é um agricultor não engajado, 

vizinho ao VCII-CAST-AF-E-33.  

Esse agrupamento facilita ao analista a realização da etapa 1 do procedimento de análise, 

que é a passagem da superfície linguística (corpus bruto) para o objeto discursivo, de modo 

que, no decorrer da análise, possa ser avaliado sob diversos aspectos, apontar diferenças e 

similaridades entre municípios, grupos, temporalidade e outras subjetividades e correlações que 

possam ser aferidas a partir da caracterização da população amostrada, oferecendo excelente 

suporte e organização da análise. 

Os códigos dão conta da etapa 2, consistindo na passagem do objeto discursivo para a 

formação discursiva. Os segmentos codificados oferecem os subsídios necessários para se 

organizar os resultados da etapa 3. A definição desses códigos é feita a partir da interpretação 

do analista, que deve considerar tanto os objetivos gerais quanto específicos da pesquisa, os 

sentidos produzidos pelos sujeitos, por meio da argumentação, subjetividades, construção da 

realidade, historicidade, relações homem-natureza/território/experiências e outros elementos 

e/ou fatos significativos.  

Como referência de parametrização das formações ideológicas, utilizou-se a Avaliação 

Ecossistêmica do Milênio (AEM). Além da AEM, foram parametrizadas, a partir dos objetos 

discursivos, outras dimensões com base nas memórias discursivas dos AF entrevistados. A 

análise das percepções dos agricultores sobre as interações junto aos diferentes tipos de serviços 

de regulação do clima e da qualidade do ar local, segue as tipologias definidas por The 

Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) (KUMAR, 2010). 

Os objetos discursivos (corpus) foram constituídos a partir de características sintáticas 

e enunciados presentes na materialidade linguística (transcrição das entrevistas 

gravadas/textos/corpus bruto) dos diferentes grupos de sujeitos (AF-E e AF-N) que 

apresentaram sentidos similares às indagações inqueridas, agrupadas segundo as características 

dos objetos discursivos. Analisados, possibilitaram compreender como e/ou se existem 
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produção de sentidos relativos às abordagens dos serviços ecossistêmicos e demais fatos do 

contexto social, histórico de uso e ocupação do solo e econômicos. 

Adicionalmente, adotou-se o uso das ferramentas visuais e a realização de 

procedimentos estatísticos, descritos na subseção a seguir. 

Para a análise de agrupamento de códigos e apresentação de modelos de redes, 

utilizou-se o Software MAXQDA Analytics Pro 2020 - Release 20.0.4 (VERBI SOFTWARE, 

2020b), empregando-se as seguintes funcionalidades:  

Modelo de Coocorrência de Código: serve para visualizar a coocorrência de códigos 

como uma estrutura de rede, com base nos seguintes módulos: 

a) Módulo de ocorrência de código: avalia-se quantos documentos contêm dois códigos. 

A posição dos dois códigos é irrelevante; ambos devem ter sido atribuídos pelo menos 

uma vez no documento. 

b) Módulo de intersecção de código: avalia a frequência com que dois códigos foram 

atribuídos a um segmento juntos. É suficiente se os códigos se sobrepõem; eles não 

precisam cobrir exatamente a mesma área. 

Modelo de Dois Casos: tem como função visualizar até que ponto os códigos ocorrem 

em dois casos ou apenas em um caso (AF-E ou AF-N). O modelo é construído 

automaticamente, ilustrado com base nas seguintes características:  

a) Os dois casos selecionados (documentos ou grupo de documentos, por exemplo) são 

comparados a uma distância fixa. 

b) Entre os dois casos comparados, estarão dispostos os códigos que aparecem em 

ambos os documentos selecionados; nas extremidades aparecem os códigos que 

ocorrem em apenas um dos documentos. 

c) A espessura das linhas de conexão indica a frequência de uso do código. 

Modelo Mapa-Código: os códigos selecionados são exibidos como em um mapa. 

Quanto mais dois códigos se sobrepõem, ou seja, quanto mais semelhantes eles são em termos 

de uso nos dados, mais próximos eles são colocados no mapa. 

Cada círculo simboliza um código, com as distâncias euclidianas entre dois códigos 

representando o quão similares os códigos são. Quanto maiores os círculos, mais atribuições de 

código foram feitas com esse código. As cores podem ser usadas para destacar agrupamentos 

(clusters). Além disso, as linhas de conexão entre os códigos indicam quais códigos se 

sobrepõem ou coocorrem. As linhas de conexão mais grossas ilustram mais coincidências entre 

dois códigos. 
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O modelo utiliza o método clássico de escalonamento multidimensional para posicionar 

os códigos no mapa. Para tal propósito, primeiro é calculada uma matriz de similaridade de 

acordo com a exibição no navegador de relações de código e, então, convertida em uma matriz 

de distância. Para a conversão, as somas das colunas são calculadas primeiro, de modo que cada 

código é verificado para ver com que frequência ocorre junto com qualquer outro código. O 

máximo dessas somas de coluna é determinado e definido como a semelhança máxima possível. 

Em cada célula, a similaridade de dois códigos é subtraída desse máximo. 

Uma distância de zero significa, portanto, que dois códigos só ocorrem juntos, ou seja, 

nunca sem o outro. Uma distância correspondente ao máximo significa que esses códigos nunca 

ocorrem juntos. Os códigos são agrupados por meio de uma análise de cluster hierárquica, 

usando as posições no mapa (não usando a matriz de distância). A ligação média não ponderada 

é usada como método de agrupamento. 

O tamanho dos símbolos de código reflete a frequência do código. O MAXQDA 

determina a menor e a maior frequência de código de todos os símbolos exibidos e então divide 

a distância entre esses dois valores em sete intervalos de valores de tamanhos iguais. O menor 

intervalo de valores recebe o menor símbolo e o maior recebe o maior símbolo. Além disso, a 

distância máxima entre as frequências de código exibidas é levada em consideração. Por 

exemplo, se os códigos ocorrerem apenas uma ou duas vezes nos documentos exibidos, essa 

distância é muito pequena, não sendo usados nem o menor nem o maior símbolo, mas dois 

símbolos de tamanho médio, para não subestimar a diferença. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Os desafios socioeconômicos da agricultura familiar para a restauração de 

ecossistemas 

 

4.1.1 A força de trabalho e os recursos financeiros para a recomposição 

A relação entre idade, número e características dos moradores da propriedade rural e 

disponibilidade de recursos financeiros são variáveis que podem ser determinantes no 

engajamento para a restauração de ecossistemas. Isso se deve ao fato de essas variáveis 

influenciarem diretamente no desenvolvimento das atividades cotidianas de manutenção da 

propriedade rural. A recomposição da vegetação é uma atividade laboral adicional à dinâmica 

da propriedade, que envolve a disponibilidade de recursos materiais e humanos. Nesse sentindo, 

com base nas informações de caracterização da população de referência, foram analisadas as 

variáveis: idade, número de moradores (composição e característica) e atividades econômicas 

desenvolvidas. 

Não houve diferença significativa em relação à idade entre os grupos (test t a 5% = 

0,35). A média geral de idade entrevistados foi 54 anos (Dp: 2,00). AF-E são mais novos e têm 

entre 51 e 56 anos (Média = 53; Dp: 2), enquanto os AF-N têm entre 51 a 59 anos (Média = 55; 

Dp: 4) (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 - Médias de idade e erro padrão dos grupos de Agricultores Familiares Engajados (AF-E), de 

Agricultores Familiares Não Engajados (AF-N) e de todos os entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 A comparação entre o número médio de jovens e mulheres nas propriedades entre os 

grupos, segue a mesma característica. Tanto nas propriedades AF-E quanto em AF-N o número 

médio de moradores jovens e mulheres é menor que dois (Jovens - Média = 1,28; Dp: 0.41| 

Mulheres - Média = 1,75; Dp: 0.35) (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Médias do número de moradores jovens e mulheres dos estabelecimentos rurais  e erro padrão da 

média para AF-E e AF-N 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em relação ao número de moradores por propriedade, verifica-se que os 

estabelecimentos rurais de AF-E possuem mais de cinco moradores (62%), inversamente 

proporcional a AF-N, que são a maior parte das que possuem menos de cinco moradores 

(Gráfico 3). Ao agrupar as propriedades em duas classes de idade, observa-se que há maior 

número de propriedades com baixo número de moradores. 

Apesar da diferença percentual, não há diferença significativa entre o número de 

moradores entre os grupos (test t a 5% = 0,46). (Gráfico 3). Na contagem geral, 28% (n=11) 

possuem mais de cinco moradores; 32% (n=13) entre quatro e cinco; e em 40% (n=16) residem 

menos de três pessoas.  
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Gráfico 3 - Número de moradores na propriedade rural para cada grupo (AF-E e AF-N) nos municípios de estudo 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir das respostas sobre as principais atividades econômicas realizadas na 

propriedade para obtenção de renda, estabeleceu-se uma matriz com as fontes financeiras 

principais para cada grupo. Oito atividades econômicas constituem a matriz sendo que quatro 

delas estão presentes em ambos os grupos amostrais (Tabela 7).  

A pecuária é a mais representativa, se faz presente em 85% das propriedades. A pecuária 

leiteira é desenvolvida principalmente por AF-E, enquanto a pecuária de corte por AF-N. A 

cafeicultura é a terceira atividade econômica mais representativa, presente em 30% das 

propriedades AF-E, sendo que AF-N cultivam duas vezes mais café que AF-E. A fruticultura, 

representada unicamente pelo cultivo de maracujá, está em 15% das propriedades de AF-E e 

5% de AF-N (Tabela 7).  

As quatro atividades econômicas restantes, estão presentes em menos de 20% das 

propriedades, três delas desenvolvidas exclusivamente por AF-N (Lavouras temporárias, 

aposentadoria/arrendamento e apicultura), e uma exclusivamente por AF-N (Silvicultura - 

látex) (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Matriz de atividades econômicas realizadas por Agricultores Familiares Engajados (AF-E) e 

Agricultores Familiares Não Engajados (AF-N) 

Atividades econômicas  
AF-E AF-N Total 

Nº % Nº % Nº % 

Pecuária leiteira 11 55 6 30 17 42,5 

Pecuária corte 6 30 11 55 17 42,5 

Lavoura permanente (Café) 6 30 3 15 9 22,5 

Fruticultura (Maracujá) 3 15 1 5 4 10 

Aposentadoria/Arrendamento 1 5 2 10 2 5 

Lavouras temporária - - 2 10 2 5 

Apicultura - - 1 5 1 2,5 

Silvicultura (látex) - - 1 5 1 2,5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Uma das características da população amostrada se refere à baixa diversidade de 

atividades econômicas geradoras de renda (Gráfico 4). Somente três entrevistados (dois AF-E 

e um AF-N) responderam que a geração de renda provém de três atividades, sendo: a pecuária 

leiteira comum aos três; a cafeicultura comum aos dois AF-E; pecuária de corte e maracujá as 

outras atividades de AF-E, enquanto a cafeicultura, a silvicultura (látex) e a apicultura 

compõem a renda de um dos 20 AF-N. 

 

Gráfico 4 - Número de atividades econômicas realizadas pelo número de estabelecimentos rurais de Agricultores 

Familiares Engajados (AF-E) e Agricultores Familiares Não Engajados (AF-N) 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

As características da população amostrada demonstram que, em termos de idade e 

número de moradores nas propriedades, não existem diferenças significativas entre os dois 

grupos. Logo, engajar-se ou não na atividade de recompor florestas não é determinado por esses 
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dois fatores. Porém, nota-se que a média geral de idade de 54 anos e o número de moradores 

nas propriedades, são limitadores da força de trabalho disponível. Essas características são 

evidenciadas nas atividades econômicas desenvolvidas, pois, quanto maior é a idade, menos 

intensivas em mão-de-obra são as atividades (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Relação média de idade/atividades econômicas desenvolvidas de AF-E e AF-N nos municipios de 

estudo 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As iniciativas de recomposição da vegetação da região estudada têm como contrapartida 

a força de trabalho dos agricultores, principalmente no que tange à preparação prévia das áreas 

(remoção preliminar de plantas invasoras), isolamento de fatores de degradação (cercamento), 

plantio, replantio e manutenção. Para a atividade de implantação de um hectare de APP, que 

envolve a instalação de ≈1.000 metros de cerca, preparo de área (abertura de covas e eliminação 

de gramíneas) e o plantio/replantio de ≈2.200 mudas de árvores, são necessários ≈30 

dias/homem de trabalho. A mão-de-obra, em geral exigida como contrapartida para as 

iniciativas de recomposição florestal, representa cerca de 26% (R$ 4.400,00) dos cerca de 17 

mil reais de investimento total necessário (AMARAL; KAPISH, 2019).  

Há de se considerar que, após essa implantação inicial, serão necessárias manutenções 

periódicas (coroamento de plantas, capinas manuais ou química, roçada entre outros tratos 

culturais), até que se estabeleça cobertura arbórea suficiente para diminuir as manutenções no 

plantio. Esse tempo depende, tanto de fatores socioeconômicos (mão-de-obra e insumos) 

quanto de fatores ambientais, como período de plantio, tipologias de solo e disponibilidade de 
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nutrientes, acumulação de biomassa, espécies e grupos ecológicos utilizadas no plantio, taxas 

de mortalidade, controle de fatores de degradação, interações inseto-planta, surgimento de 

plantas espontâneas, dentre outras (SANQUETTA et al., 2019; SOUSA et al., 2020; 

VASCONCELOS, 1998). 

Partindo dessa observação, pode-se inferir que, quanto menor a disponibilidade da mão-

de-obra familiar, maior a necessidade de contratação de terceiros para realizar a tarefa de 

recomposição da vegetação. Esse fato adiciona custos e impacta no rendimento financeiro da 

propriedade, por vezes já baixo, em decorrência de aspectos gerenciais, produtivos ou até 

mesmo de condições de saúde, conforme relata o AF sobre sua fonte de renda: 

 

Era leite, aí com problema de saúde pra mim tirar leite, né? E eu não pude de jeito 

nenhum, e a véia [esposa] que tirou o leite até agora pouquinho, até uns dois mês, ela 

tava tirando leite, mas começou dá caroço nas junta dos dedo paramos e ponhamos 

vaquinha branca (VCI-RM-AF-E-24, Pos. 43). 

 

Isso posto, analisou-se o impacto econômico nas finanças de uma propriedade rural, 

pela implantação de um hectare de recomposição florestal em APP, com base nos custos 

apresentados por Amaral e Kapisch (2019), com as estimativas de rendimentos das três 

atividades econômicas mais representativas e comuns aos grupos AF-E e AF-N (Tabela 8): 

 

Tabela 8 - Atividades econômicas comuns entre AF-E e AF-N e prováveis rendimentos dessas atividades 

Atividade 

econômica 

Carga 

produtiva 
Produtividade/ha/ano 

Valor unitário 

de 

comercialização 

(R$) 

Rendimento 

bruto 

anual/ha 

Equivalência do 

rendimento da 

área de 

produção para 

recomposição 

Pecuária 

leiteira 

1 

cabeça/ha 
1.300 litros/vaca/ano 1,00/litro R$ 1.300,00 ≈3,3 ha 

Pecuária 

corte 

1 

cabeça/ha 
4 arrobas/ha/ano 232,00/arroba R$ 928,00 ≈4,7 ha 

Cafeicultura 
2.222 

plantas/ha 
30 sacas de 60 kg/ha 340,00/saca 60 kg R$ 7.480,00 ≈0,5 ha 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No caso da pecuária leiteira, o custo de mão-de-obra para recomposição florestal 

equivale à produção anual de 3,3 animais (3,3 hectares da área produtiva). Além disso, o AF 

deverá reconverter mais um hectare de área destinada à produção pecuária em floresta, essas 

áreas somadas (3,3 ha área pastagem + 1 hectare da reconversão pasto → floresta - APP), 

proporcionam a produção total de 5,5 mil litros de leite/ano. Em termos financeiros, significa 

que a propriedade terá rendimento de R$ 5.500,00 menor no ano de plantio da APP e de R$ 

1.300,00 menor nos anos seguintes (pela reconversão da área produtiva).  
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Ao considerar que o tamanho médio dosdas estabelecimentos rurais nos municípios 

deste estudo é de 68 ha (Cf. Tabela 2) e que a área média destinada a produção leiteira por 

propriedade é de 33 ha (BENATTI et al., 2020), pode-se concluir que o custo dias/homens para 

se implantar a recomposição florestal pode ser equivalente ao rendimento bruto anual de 13% 

da área produtiva de um estabelecimento rural leiteiro da região.  

O mesmo raciocínio se aplica à pecuária de corte, na qual o custo de mão-de-obra de 

implantação equivale ao rendimento anual de 4,7 ha, e soma-se, ainda, a redução de um hectare 

de área com potencial produtivo de quatro arrobas. Ou seja, o AF, no total, deixará de 

integralizar à sua renda R$ 5.328,00 (≈23 arrobas). Ao considerar 68 ha como o tamanho médio 

das propriedades (Cf. Tabela 2), pode-se concluir que o custo dias/homens para implantação da 

recomposição florestal equivale ao rendimento bruto anual de 8% da área total de uma 

propriedade rural que tenha a pecuária de corte como atividade econômica principal. 

A cafeicultura apresenta algumas vantagens, em relação à pecuária, quanto aos custos 

de implantação na recomposição. Quando a atividade cafeeira não está associada à pecuária, o 

custo dias/homens de trabalho é reduzido em 70%, uma vez que este é o percentual relativo à 

mão-de-obra de construção da cerca. Porém, como a associação com a pecuária é frequente, 

utilizou-se o mesmo valor de referência (R$ 4.400,00). Por ter um rendimento por hectare maior 

que as demais, o valor equivalente para recomposição é reduzido consideravelmente, 

totalizando ≈13 sacas de café (produção equivalente de 0,5 ha). Por se tratar de uma cultura 

perene, no caso da agricultura familiar, a lavoura pode se estabelecer como consórcio 

agroflorestal na própria área de APP. Portanto, não há necessidade de redução da área 

produtiva; ao contrário, nesse caso, a APP pode ser incorporada ao rendimento da cafeicultura. 

Nota-se que, em termos da equivalência rendimento econômico versus custos de 

recomposição, a cafeicultura apresenta melhor resultado, seguida da pecuária leiteira e da 

pecuária de corte. Cabe considerar que a produtividade é um fator importante e quiçá 

determinante na tomada de decisão sobre a recomposição da vegetação. No caso da produção 

do café, por exemplo, adotou-se a referência de produtividade de 22 sacas de 60 kg/ha. Todavia, 

sabe-se que lavouras que utilizam cultivares clonais e investem em tecnificação podem chegar 

a até 100 sacas/ha (SILVA; ALVES, 2018). Ou seja, em propriedade com cultura cafeeira de 

alta produtividade, o AF precisa dispor de apenas 0,12 ha de sua produção para cada um hectare 

de recomposição florestal. 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado para as demais atividades econômicas. Nessa 

associação, quanto mais produtiva for a área, menor é a equivalência com o custo de 
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recomposição florestal. Logo, maior é a capacidade do AF se engajar e/ou se manter engajado 

na atividade. 

Os resultados apresentados sobre a análise relativa à força de trabalho e atividades 

econômicas nos estabelecimentos rurais problematiza o desafio I: a força de trabalho e 

recursos financeiros para a recomposição. Nesse sentido, a ação de recompor a vegetação em 

uma propriedade rural da agricultura familiar, deve ser planejada de maneira a considerar os 

diferentes perfis socioeconômicos. Caso a propriedade rural não tenha bons índices de 

produtividade e/ou não haja mão-de-obra disponível para conduzir o processo de restauração, 

é provável que, mesmo com o engajamento dos AF, provavelmente a recomposição florestal 

não terá sucesso. Não necessariamente por falta de interesse, mas sim pela ausência de 

capacidade laboral e econômica.  

Nos estabelecimentos rurais onde há força de trabalho, mesmo que apresentem baixos 

índices de produtividade e/ou rendimento, provavelmente a recomposição se estabelecerá, pois 

o custo dos insumos será diluído pela disponibilidade de mão-de-obra. O mesmo ocorre nas 

propriedades com altos índices de produtividade, nas quais, ainda que haja pouca força de 

trabalho disponível, o AF dispõe de recursos para contratação de terceiros como força de 

trabalho adicional, de modo cumprir a tarefa. 

Diante disso, o cenário socioeconômico menos desafiador consiste nas propriedades que 

possuem melhores índices de produtividade e força de trabalho disponíveis, muitas vezes 

vinculado a aspectos gerenciais e de assistência técnica. Já o cenário mais desafiador consiste 

nas propriedades rurais de baixo rendimento econômico e pouca mão de obra disponível (Figura 

7). 
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Figura 7 - Demanda por investimentos externos de acordo com o cenário socioeconômico na qual a propriedade 

rural da agricultura familiar se encontra 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Logo, para a implantação de qualquer iniciativa de recomposição florestal junto à 

agricultura familiar, é preciso levar em consideração a capacidade operacional de execução da 

tarefa. Caso contrário, se desprenderão recursos humanos e financeiros para uma ação que, ao 

final, será pouco efetiva ou nula, sem ganhos ao agroecossistema e com frustação ao AF 

executor.  

 

4.1.2 Tempo de ocupação, a regularização ambiental da propriedade e a política de ATER 

O resultado relativo ao tempo de ocupação nos estabelecimentos rurais foi agrupado em 

três categorias, sendo que 48% dos entrevistados disseram ocupá-los há mais de 20 anos, 27% 

entre 10 e 20 anos, e 25% há menos de 10 anos (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Tempo de ocupação dos entrevistados no estabelecimento rural, de acordo com o grupo amostral (AF-

E e AF-N) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O tempo de ocupação da propriedade rural é importante para o estabelecimento da 

relação com o tempo de desmatamento ocorrido no local. A Legislação Florestal traz a data de 

22 de julho de 2008 como marco delimitador para a regularização ambiental de áreas 

consolidadas, uma vez que anistia o desmatamento irregular pretérito. Visto isso, pode-se 

ponderar que os entrevistados que ocupam a propriedade há menos tempo, ou seja, a partir da 

década de 2010, estão em busca de regularizar passivos ambientais, não necessariamente 

causados por eles, pois as áreas já haviam sido desmatadas antes de sua ocupação. Já as 

propriedades ocupadas por volta da década de 2000 a 2010 foram adquiridas já com passivos 

e/ou realizaram/ampliaram áreas desmatadas. Em propriedades com residência há mais de 20 

anos, ou seja, antes da década de 2000, são iguais entre os grupos AF-E e AF-N.  

Acerca da regularização ambiental, conforme mecanismo previsto no Código Florestal, 

foi perguntado sobre aspectos vinculados ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), ações de 

recomposição da vegetação na propriedade rural e o atendimento do serviço de ATER pública. 

Verificou-se que apenas um AF-N disse não ter realizado a inscrição no CAR (Gráfico 7). 

Entretanto, somente dois, ambos do grupo AF-E, disseram ter o conhecimento do tamanho da 

área necessária da vegetação recomposta, conforme consta no documento, embora 60% dos 

entrevistados (n=24) disseram já realizar atividades de recomposição florestal nos 

estabelecimentos rurais, (100% dos AF-E e 20% dos AF-N) (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 - Número de propriedades que recebem serviço público de ATER, que estão inscritas no Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) que disseram não saber o tamanho das áreas a serem recuperadas de acordo com o CAR 

e que já recuperam áreas. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Esses dados evidenciam duas questões:  

a) o CAR, apesar de ter sido feito pela maior parte dos entrevistados, o mesmo não é 

reconhecido pelos agricultores familiares como uma ferramenta de planejamento da 

propriedade rural. Entretanto, é importante destacar que o CAR é um documento declaratório, 

que parte do princípio de que o próprio AF declarou o uso do solo de sua propriedade, incluindo 

as áreas a serem recuperadas;  

b) a ausência de informações sobre a área a ser recuperada prevista no CAR, não 

impediu que parte dos agricultores, principalmente AF-N, buscassem realizar atividades de 

recomposição florestal de forma autônoma e de acordo com sua ideologia e etnoconhecimento 

sobre o espaço ocupado por sua propriedade.  

Essas duas observações sugerem que os AF estabelecem seus próprios arranjos e 

planejamentos mentais para o uso e ocupação do solo, obtidos por meio da observação do 

espaço-território, que se diferencia do espaço-lugar pela sua “construção” a partir do dinamismo 

dos indivíduos que nele vivem. O arranjo estabelecido pelo AF indica a confrontação dos 

espaços individuais dos sujeitos nas suas dimensões econômicas, socioculturais e ambientais 

(BONNAL; CAZELLA; MALUF, 2008). 

Quanto ao recebimento do serviço público de ATER, 40% (n=16) dos entrevistados 

disseram receber o serviço, sendo 55% (n=11) do grupo AF-E e 25% (n=5) do grupo AF-N. 
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Isso demonstra que os AF que têm maior contato com o serviço de ATER também são aqueles 

com maiores chances de se engajarem na recomposição florestal. 

Dos 24 AF que disseram recuperar áreas, 23 iniciaram a atividade em suas propriedades 

há menos de 10 anos, sendo que somente um AF-N afirmou que realizava a recuperação a mais 

de 10 anos (Gráfico 8). A recuperação de APP parece ser prioritária, uma vez que representa 

66% das ações de recomposição da vegetação contra 4% de RL. Em relação à recuperação por 

aqueles AF que afirmaram realizar, verificou-se que a área média em recomposição é de 1,06 

ha, com o plantio médio de 1.400 árvores/ha. 

 

Gráfico 8 – Comparativo entre tempo e local de implantação da atividade de recuperação pelo total de 

estabelecimentos de AF-E e AF-N 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 A complexidade dos desafios da agricultura familiar para sua reprodução social deve 

ser analisada em conjunto com as questões relativas à regularização ambiental das propriedades 

rurais. Para isso devem ser consideradas: a) o CAR não é reconhecido pelos agricultores 

familiares como uma ferramenta de planejamento da propriedade rural; b) a presença/ausência 

do serviço de ATER influencia a tomada de decisão, uma vez que a figura do extensionista rural 

pode agregar conhecimento quanto a diretrizes legais e orientar aspectos técnicos, como a 

importância da recomposição florestal, a localização e delimitação de áreas, além de articular a 

aproximação entre os AF e os projetos de restauração.  
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Todavia, na discursividade dos sujeitos, para AF-E e AF-N, percebe-se a ausência e/ou 

mudança nos objetivos do atendimento, não necessariamente contemplando ações de 

recomposição, conforme podemos observar no seguinte depoimento:  

 

Eu já procurei muito, meu filho já procurou muito assistência técnica, que 

agora, de uns tempo pra cá, me parece que ele tá tendo alguém que tá vindo 

aí, não tenho muita certeza, mas acredito que sim. Mas eu procurei, inclusive 

eu plantei muita poncã por aqui, e a poncã dava seca. E eu procurei assistência 

técnica pra vir aqui, aí quando eu comecei, insisti muito, “a senhora traz uma 

poncã, umas poncã dos pés que tá seco e umas dos pés que tá, pra gente fazer 

a comparância”. Levaram, chuparam ou jogaram, não sei o que fizeram, nunca 

apareceram aqui, que é a nossa querida Emater, né? (VCI-RM-AF-N-227, Pos. 

66) 

 

No trecho acima, o AF-N ilustra que tanto ele quanto o filho “já procurou mais de uma 

vez a assistência técnica” e que somente agora, provavelmente depois de certa insistência, estão 

sendo atendidos. Quando o AF procurou informações a respeito de problemas no plantio de 

poncã, não houve deslocamento do extensionista até o estabelecimento rural, uma vez que o 

próprio AF levou as frutas ao escritório para análise, sem que nunca obtivesse um retorno. Esse 

tipo de falha no serviço causa desestímulo, podendo trazer insegurança ao AF para desenvolver 

outras atividades econômicas, inclusive iniciar ações de recomposição da vegetação, que é um 

mecanismo desconhecido. Outro entrevistado afirmou que: 

 
Rapaz, eles nunca tocou em assunto assim de... A Emater nunca... aqui pra nós, 

não... Só vem só pra nós assinar, (uma vez por mês) quando eles passa, né? Só. 

(VCI-RM-AF-E-67, Pos. 135). 

 

O segmento acima demonstra que “eles nunca tocou em assunto assim de...” referindo-

se à recomposição florestal, sendo que as visitas são restritas a “Só vem só pra nós assinar, (uma 

vez por mês) quando eles passa”, trecho que se refere, provavelmente, ao cumprimento da meta 

de atendimento do extensionista rural em número de famílias/mês. 

A terceira questão, também anteriormente mencionada, é que, mesmo sem informações 

sobre a área prevista no CAR a ser recuperada, parte dos agricultores, principalmente AF-E, 

buscam realizar atividades de recomposição florestal de forma autônoma, provavelmente 

ancorados em suas ideologias e no etnoconhecimento sobre o espaço de suas propriedades e 

suas prioridades. Mesmo sem saber onde exatamente seria a área a ser recuperada (conforme 

descrito no CAR), parte dos sujeitos que iniciaram as atividades priorizam as APP, alinhadas à 
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percepção da necessidade de recomposição da vegetação ripária e exatidão da localização 

(independentemente da análise do CAR pelo órgão ambiental).  

Por fim, cabe destacar a quarta questão, que trata da importância das iniciativas de 

recomposição da vegetação na região. Essa importância fica evidente ao se associar a atividade 

ao tempo de início da recuperação das áreas nos estabelecimentos, pois a maior parte dos AF 

que realizam as atividades de restauração o fazem a partir do apoio recebido por projetos que 

ocorrem na região desde 2007. As memórias discursivas evidenciam influências dos apoios 

recebidos das inciativas de recomposição e nas percepções sobre alterações ambientais 

decorrentes dos passivos ambientais.  

Atribui-se a baixa adesão da recomposição em RL aos possíveis entendimentos de que 

haverá perdas econômicas decorrentes da conversão de uma área de produção em área de 

floresta, de baixa produtividade; ainda que essa conversação se dê em sistemas agroflorestais, 

o AF precisará de tempo para se adequar à uma nova realidade econômica, até que obtenha 

retorno financeiro, inclusive assumindo integralmente os riscos.  

Em relação ao desafio II: tempo de ocupação, a regularização ambiental da 

propriedade e o serviço de ATER, observa-se que os resultados evidenciam que, tanto AF-E 

quanto AF-N não reconhecem o CAR no planejamento da propriedade rural, que existem falhas 

na comunicação com os AF, tanto no ato do cadastramento quanto na extensão rural, que pouco 

se vale do documento como auxiliar na gestão territorial da propriedade. Vale ressaltar que o 

prazo final para que os estabelecimentos rurais do país tenham sido inscritos no CAR já foi 

prorrogado por várias vezes, desde 2017, ano instituído incialmente para o cadastramento ser 

concluído. Atualmente, o prazo está indefinido, entretanto, a adesão ao PRA somente será 

permitida a quem se inscreveu no CAR até dezembro de 2020. 

Independentemente dos prazos, justificados por limitações técnicas e operacionais dos 

órgãos ambientais, tecnologia da informação, questões fundiárias entre outros, o desafio II 

questiona o discurso oficial do Estado em relação ao cadastro. A mensagem sobre o CAR, em 

sua essência, é negativa. Não fazer o CAR pode significar que o AF não acessará 

financiamentos, mercados formais, benefícios governamentais, dentre outros arranjos 

possíveis. Ou seja, assim como outras políticas públicas ambientais, é conduzida de maneira 

excludente, de comando e controle, afastada de políticas de desenvolvimento econômico, 

considerada tão somente um aparato burocrático adicional com o qual o AF deve lidar. 
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4.2 As ideologias de agricultores familiares sobre a restauração e conservação de 

ecossistemas amazônicos 

Essa avaliação foi desenvolvida a partir de 625 objetos discursivos de-superficializados 

(corpus) das 40 entrevistas realizadas junto a AF-E e AF-N. Dessa materialidade linguística, 

foram codificadas 32 formações discursivas, as quais compõem sete formações ideológicas, 

agrupadas em quatro perspectivas do etnoconhecimento (Gráfico 9).  

 

Gráfico 9 - Número total de objetos discursivos (segmentos) obtidos a partir da materialidade linguística dos 

sujeitos da pesquisa dos grupos AF-E e AF-N, para as quatro perspectivas do etnoconhecimento que agrupam as 

ideologias identificadas pela Análise do Discurso 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os resultados da ADf são apresentados e discutidos nos subtítulos desta subseção. Cada 

subtítulo apresenta os recortes relativos às perspectivas do etnoconhecimento, ordenados das 

formações ideológicas mais representativas para as menos representativas, dentro dos quais são 

discutidas as formações discursivas, sequenciadas das menos às mais representativas. 

 

4.2.1 Etnoconhecimento dos serviços ecossistêmicos 

Serviços

Ecossistêmicos

Fatores decisórios

intrinsícos

Fatores decisórios

extrinsícos

Relações

sociocomunitárias

AF-E 244 99 36 31

AF-N 127 62 17 9

0

50

100

150

200

250

300

N
º 

d
e 

se
g
m

en
to

s 
p
o

r 
g
ru

p
o

Dimensões etnoecológicas



69 

O etnoconhecimento dos serviços ecossistêmicos representa 60% dos segmentos 

formadores da materialidade linguística, discutindo-se quatro formações ideológicas vinculadas 

às quatro categorias de serviços descritos na literatura de referência: a) suporte; b) cultura; c) 

regulação; e d)provisão (ELMQVIST; MALTBY, 2010). Essas categorias agrupam 17 das 32 

formações discursivas identificadas no estudo, caracterizadas pelos objetos discursivos obtidos 

pelas entrevistas (Quadro 2).  

 

Quadro 2 - Características aglutinadoras do corpus da pesquisa, presentes na discursividade e nos objetos 

discursivos que compõe as formações discursivas e ideológicas, sob as perspectivas do Etnoconhecimento dos 

Serviços Ecossistêmicos 

Formações 

ideológicas 

Formações 

discursivas 
Características dos objetos discursivos Discursividade 

A. Serviços 

de suporte 

(a) Habitats para 

diversidade 

genética 

Remetem à diversidade genética de populações 

de espécies, como a ocorrência de espécies raras 

e/ou ameaçadas, que dependem de determinado 

habitat para sua sobrevivência. 

Relaciona 

conservação e/ou 

plantio de florestas 

à conservação de 

plantas e animais 
(b) Habitat para 

espécies 

Evidenciam o habitat como provedor de água, 

alimento e abrigo, necessários à sobrevivência 

de animais e plantas, sendo fundamentais para o 

ciclo de vida das espécies. 

B. Serviços 

culturais 

(a) Experiência 

espiritual e senso 

de lugar 

Rementem à importância da natureza enquanto 

elemento comum a todas as principais religiões, 

ao conhecimento tradicional, costumes e outras 

relações importantes com as paisagens naturais 

que ajudam a formar a identidade local e o 

senso de pertencimento.  

Relação 

material/imaterial 

com os 

ecossistemas 

naturais 

(b) Apreciação 

estética e 

inspiração para 

cultura, arte e 

design 

Reconhecem que o ambiente natural é 

estreitamente interligado ao longo da história 

humana e/ou valorizam a vegetação, a estética 

da paisagem, a relação com a cultura, arte, 

ciência e linguagem. 

(c) Turismo 

Reconhecem os benefícios sociais, culturais ou 

econômicos obtidos ou potenciais do turismo, 

que podem ser proporcionados pela 

biodiversidade. 

(d) Recreação e 

saúde mental e 

física 

Remetem às práticas de esporte e lazer em áreas 

de vegetação natural ou em recomposição, 

visando o bem-estar físico e/ou emocional. 

C. Serviços 

de regulação 

(a) Regulação do 

controle biológico 

Consideram o papel da floresta na regulação de 

pragas e doenças transmitidas por vetores que 

atacam plantas, animais e pessoas, a qual se dá 

por meio da atividade de predadores e parasitas 
Corroboram a 

influência da 

floresta no 

funcionamento de 

ciclos 

biogeoquímicos 

(b) Regulação da 

Polinização 

Consideram animais vertebrados/invertebrados 

e/ou vento como polinizadores de plantas e 

árvores. 

(c) Regulação a 

erosão e a 

fertilidade do solo 

Evidenciam direta ou indiretamente a 

importância da cobertura vegetal para a 

prevenção da erosão, bem como a fertilidade do 

solo. 
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Formações 

ideológicas 

Formações 

discursivas 
Características dos objetos discursivos Discursividade 

(d) Regulação de 

efluentes 

Demonstram conhecimento acerca do 

funcionamento dos ambientes naturais como 

filtros de resíduos humanos e animais, por meio 

da atividade biológica de micro-organismos no 

solo. 

(e) Regulação de 

eventos extremos 

Relacionam a conservação ou recuperação dos 

ambientes naturais como amortecedores de 

eventos climáticos extremos, como enchentes, 

tempestades, proporcionando estabilidade 

climática aos agroecossistemas. 

(f) Serviços de 

regulação do 

clima local e 

regulação da 

qualidade do ar 

Demonstram desejo intencional ou involuntário 

na conservação da vegetação natural em áreas 

sensíveis de estabelecimentos rurais e/ou 

agroecossistemas, que proporcionem regulação 

da qualidade do ar, conservação do solo, 

controle de enchentes etc.  

(g) Regulação do 

sequestro e 

armazenamento 

de carbono 

Rementem à conservação de áreas florestais ou 

o plantio de árvores sem qualquer outra 

finalidade a não ser a manutenção de uma área 

florestal. 

D. Serviços 

de provisões 

(a) Provisão de 

alimentos 

Caracterizam-se pelo estabelecimento de 

condições para o cultivo de alimentos, seja para 

o consumo humano ou animal, por meio da 

gestão do agroecossistema ou plantio de 

espécies alimentícias. 

Discursos 

referentes à 

produção material 

ou energética 

(b) Provisão de 

matérias primas 

Caracterizam-se pelo plantio e/ou conservação 

de áreas florestais com interesse na utilização 

presente e/ou futura de matérias primas, como 

materiais de construção, madeira, óleos etc. 

(c) Provisão de 

recursos 

medicinais 

Caracterizados a partir do conhecimento de 

plantas utilizadas como medicamentos 

tradicionais e/ou potencialmente fornecedores 

de matéria prima para a indústria farmacêutica. 

(e) Provisão de 

água 

Caracterizados por enunciados que fazem 

referências à água, no que tange à 

disponibilidade, mudanças históricas em 

volumes disponíveis, percepções sobre 

qualidade e quantidade, finalidades e origens da 

água, bem como sobre o armazenamento por 

meio da construção de barragens ou tanques. 

Refere-se à 

disponibilidade 

hídrica para uso 

individual ou 

coletivo, bem como 

dos atributos 

ambientais 

relacionados à 

conservação e/ou 

recuperação de 

ambientes naturais 

ligados à produção 

hídrica. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Permeia a essa discussão, a capacidade de diferentes ecossistemas em fornecer múltiplos 

serviços, alinhados às interações do homem, enquanto sujeito que se relaciona com o ambiente, 

as concepções ideológicas e discursivas sob o ponto de vista das etnociências e da ecologia da 

restauração. 
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Na discursividade dos sujeitos verificou-se a presença de formações ideológicas 

vinculadas às quatro categorias de serviços ecossistêmicos descritas na literatura de referência 

(TEEB, 2010a). Os serviços de provisão constituem a ideologia mais evidenciada pelos AF, 

presente em 100% dos sujeitos entrevistados, representada principalmente pelas formações 

discursivas de provisão de água, matéria-prima e alimentos (Gráfico 10). Os serviços de 

regulação estão presentes na discursividade de 70% dos sujeitos, os culturais em 58% e de 

habitat em 35%.O quantitativo de sujeitos com formação ideológica ligadas ao serviço de 

abastecimento são iguais entre AF-E e AF-N (Gráfico 10). As demais formações são 

representadas principalmente na discursividade de AF-E, sendo que o habitat, tem a maior 

diferença entre os dois grupos. 

 

Gráfico 10 - Número de sujeitos de cada grupo de AF que apresentam formações ideológicas vinculadas a 

categoria de serviços ecossistêmicos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.2.1.1 Formações discursivas dos serviços ecossistêmicos de suporte 

 As formações discursivas a respeito dos serviços de suporte, estão representadas na 

ideologia de 55% dos AF-E e 15% de AF-N; no total, menos de 35% destes vinculam suas 

ideologias a essa categoria de serviço (Gráfico 10). Estas são representadas pelas seguintes 

formações discursivas: a) a interconexão dos ecossistemas, presente nos enunciados relativos 

ao habitat para espécies; b) certos ecossistemas são identificados como de importância única, 

particularmente por seus altos níveis de diversidade genética, evidentes nos enunciados 

relativos à preservação da diversidade genética.  
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 Constatou-se que essa vinculação ideológica com a natureza se dá, principalmente, pela 

relação dos AF com a fauna: a mata é local de morada para os animais e deve ser, em parte, 

conservada. Isso se mostra evidente pelo número de segmentos discursivos encontrados (n=30 

segmentos), dos quais 28 nos discursos de 11 AF-E, os quais apresentaram em sua 

discursividade segmentos relativos à importância da conservação/recuperação de áreas para a 

diversidade genética (n=2 segmentos) e dispersão de sementes (n=3 segmentos) (Figura 8).  

 

Figura 8 - Modelo de Dois Casos, indicando o número de segmentos textuais para as formações discursivas 

vinculadas aos serviços suporte de AF-N e AF-E 

 

Fonte: Gerado por MAXQDA Analytics Pro 2020 a partir de dados do autor. 

 

 Em que pese ser a ideologia menos representativa em torno dos serviços ecossistêmicos, 

os AF que externalizaram esse entendimento, demonstraram reconhecer o ambiente natural 

como fundamental para o ciclo de vida de animais e plantas e que a conservação dos ambientes, 

ao abrigar a fauna, retorna em benefícios, como a dispersão de sementes, segundo evidenciam 

os seguintes relatos: 

Os morcego andou fazendo uma muda lá, eu arranquei e trouxe. (VCII-CAST-AF-E-

25, Pos. 512).  

 

Morcego é um bicho bom, né, aí tá lá os dois pé de cedro mangue deste tamanho, eu 

larguei eles. (VCI-RM-AF-E-24, Pos. 163). 

 

 Os discursos acima, evidenciam-se que o serviço de dispersão de sementes realizado 

pelo morcego traz à propriedade benefício direto, pois a plântula gerada pela dispersão foi 

realocada na propriedade AF-E-25, de acordo com seu interesse, enquanto AF-E-24 identificou 

duas árvores de cedro do mangue (Calophyllum sp.) já grandes, decorrentes da dispersão feita 

por morcegos, o que o faz considerar o animal um bicho bom. Reconhecê-lo como fauna 

benéfica à propriedade é importante do ponto de vista ecológico e demonstra a relevância do 

etnoconhecimento para a restauração ecológica. A partir do momento em que esses agricultores 
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identificam o trabalho realizado pela fauna em seu benefício, automaticamente passam a 

considerar o serviço ecossistêmico proporcionado, de modo que os alguns animais passam a ser 

importantes no contexto econômico e ambiental da propriedade rural, desde que não gerem 

prejuízos. 

 São reconhecidas e vinculadas à memória discursiva as relações interespecíficas entre a 

vegetação e a fauna, ou seja, para que esse animal exista na propriedade a fim de realizar esse 

serviço, é necessário ter cobertura florestal, que é provedora de água, alimento e abrigo 

necessários à sobrevivência das espécies (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Enunciados segundo interdiscursos sobre a formação discursiva de serviço ecossistêmico de habitat 

para espécies 

Interdiscurso Enunciados 

Provedor de 

água 

Porque ela... além de abastecer bebedouro de gado, essas coisa toda aí, é passarinho, é 

bicho, é uma fauna... uma completa ali, né, que sobrevive em torno desse rio. (VCII-

CAST-AF-E-25: 66 - 66) 

E aí por isso que a gente cuida, porque ajuda a gente, nós quer ajudar não é só a gente, 

a gente quer ajudar o outro também, né? Que a criação é um bichinho que ele precisa 

de água, cobra, bichinho assim, inseto quer beber água, né? Tem que ter água pra eles 

beber. (VCI-CAST-AF-E-135: 217 - 217) 

Provedor de 

alimento 

Tem que pensar os bichinhos pra comer, né? Eles têm fome também. (VCI-CAST-AF-

E-135: 223 - 223). 

Provedor de 

abrigo 

Agora, aqui tem bastante passarinho. É por conta dos arvoredos aqui, né? Eles dorme 

aí quase toda noite, eles grita de noite aí, nós acorda com a bagunçona deles (VCII-NH-

AF-E-187B: 293 - 293) 

   Fonte: Elaboração própria. 

 

 Em relação ao habitat, verifica-se sua relevância para a conservação da biodiversidade 

em termos genéticos, os quais podem abrigar, mesmo em áreas fragmentadas, espécies 

ameaçadas, conforme se constata nos seguintes enunciados: 

 

É, dois pequenos, né, o macaco-prego, o bugio e o aranha. O aranha tem aqui. Mas o 

macaco, é o macaco-prego que ataca... não deixa ninho. (VCI-RM-AF-E-24, Pos. 81). 

 

Tá, só as outras árvores, tinha pouca madeira aí nessa mata, né? E quando eu vim aqui, 

mogno... bom, o mogno tem um lá verde ainda, mas é... as outras madeiras não tinham 

mais... (VCI-RM-AF-N-24, Pos. 131). 

   

  O discurso de AF-E-24 relata a ocorrência, na propriedade, de três espécies de primatas 

amazônicos, macaco-prego (Sapajus sp.), bugio (Alouatta seniculus), visualizado durante esta 

pesquisa, em deslocamento pela pastagem (Figura 9), e o macaco-aranha (Ateles chamek), este 
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último considerado ameaçado de extinção (EN) pela Red List of Threatened Species da The 

International Union for Conservation of Nature’s (IUCN) (WALLACE et al., 2008).   

 

Figura 9 - Espécime de bugio (Alouatta seniculus), avistado em julho/2019, em deslocamento entre fragmentos 

florestais na propriedade VCI-RM-AF-E-24 

 
Fonte: Arquivos pessoais do autor. 

 

 O sujeito vizinho, AF-N-24, discorre que as espécies madeireiras comerciais foram 

exploradas da floresta antes de sua chegada à propriedade, mas que permanece na floresta um 

exemplar de mogno (Swietenia macrophylla G. King), espécie considerada vulnerável à 

extinção33. 

 Mesmo não sendo elevado o percentual de sujeitos que apresentam formações 

discursivas evidenciando essa ideologia, ficou evidente, pelo maior número de segmentos e 

discursivos presentes, que os AF-E demonstraram maior capacidade de observar e explicar a 

dinâmica de relações ecológicas interespecíficas, ao associarem a importância da floresta para 

o fornecimento de água, abrigo e alimentos para a fauna, e no que tange à diversidade genética, 

explicitado empiricamente. 

 A análise demonstrou a interdependência entre as espécies e que alterações no 

ecossistema acarretam consequências, como o caso do macaco-prego que ataca... não deixa 

ninho. Nesse caso a importância da floresta para o sujeito está associada à sua admiração pelos 

pássaros, ou seja, existe uma vinculação direta com os serviços culturais. Porém, a ocorrência 

 
33 Status de espécie ameaçada, no estado de Rondônia, conforme Instrução Normativa MMA nº 6, de 23 de 

setembro de 2008. 
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do primata em sua propriedade danifica os ninhos dos pássaros que ele admira, percepção 

associada à formação discursiva da apreciação estética e inspiração para cultura, arte e design 

presente na ideologia dos serviços culturais.  

 A pressão exercida por essa guilda ecológica ocorre devido à fragmentação, que reduz 

a capacidade de suporte do ambiente e leva as três espécies de primatas a competir por alimento, 

demonstrando que o habitat está em desequilíbrio. Logo, a solução encontrada pelo AF, para 

não precisar se livrar dos macacos, foi se engajar na recomposição florestal da propriedade e, 

assim, proporcionar maior oferta de alimentos à fauna. 

 Embora a ação de interesse seja a manutenção da avifauna, o sujeito, indiretamente, 

realizou um serviço significativo para o funcionamento da natureza; do contrário, a contínua 

perda de habitat reduziria ainda mais os índices de biodiversidade, que, inevitavelmente, 

resultaria em perdas e desequilíbrios, ainda maiores, nos serviços ecossistêmicos (NAEEM et 

al., 1995).  

 Apesar do efeito ambiental benéfico para propriedade rural e cultural para o sujeito, em 

nível de agroecossistema esses benefícios não são necessariamente amplos. O discurso 

divergente entre AF-E e AF-N, demonstra o curso de rupturas ideológicas entre o meio rural, 

vistas sob as perspectivas das relações sociocomunitárias, principalmente no interior das 

formações discursivas negativas e conflituosas, ambos presentes na memória discursiva dos 

sujeitos, decorrentes da ampla observação no decurso da historicidade da ocupação. 

 Nesse ponto, faz-se necessário demarcar que não se pode confundir produção 

camponesa com produção familiar. Se é verdade que a produção camponesa é familiar, nem 

toda produção familiar é camponesa (ABRAMOVAY, 2001). Aqui não se trata de diferenciar 

ao AF em diferentes classes de trabalhadores rurais ou conceituá-los, mas sim relativizar suas 

percepções sobre os modelos produtivos presentes nas memórias discursivas dos sujeitos.  

 O sistema produtivo camponês tem particularidades quanto à estreita relação entre a 

produção e o consumo, em que as categorias econômicas tradicionais, como lucro ou salário, 

não são prioridades universais, pois o objetivo perseguido é o valor de uso e não o valor de 

troca (CHAYANOV, 1966), ou seja, o inverso do modelo de produção familiar. Todavia, apesar 

da origem em comum, ao longo da história e dos movimentos econômicos, diferentes ideologias 

se materializaram para esses modelos. A construção sociológica que cunhou essas ideologias, 

coexiste no território amazônico e encontra outros obstáculos referentes às particularidades 

relativas às origens culturais dos AF.  

 Não foram encontradas, na discursividade, frases ou palavras que remetam a conflitos 

acentuados e/ou brigas sobre os assuntos investigados ou sobre a conservação, recuperação de 
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áreas e/ou desmatamento. Esse fato demonstra que AF dificilmente brigam, porém há 

evidências de que se afastam e criam ressentimentos.  

 Na ausência de entendimento entre as ideologias, por exemplo, de quem quer plantar 

árvores para ver os pássaros e as de quem quer desmatar para aumentar a produção, evidencia-

se o interdiscurso do valor de uso e do valor de troca, característico da fundamentação de 

Chayanov. Nas economias camponesas, ocorre um padrão em que os recursos naturais são 

escassos e não há um caráter mercantil, o que confere uma tendência para a conservação e 

proteção. Contrasta com os processos produtivos mercantis nos quais os animais, por exemplo, 

são objetos descartáveis. Para as economias camponesas, os animais são recursos preciosos e 

zelosamente cuidados (PLOEG, 2009). Essa dicotomia é presente nos discursos e afastam os 

vizinhos.  

 Ao longo dos anos, a dinâmica da troca de informações interpessoais foi notadamente 

reduzida e as relações de vizinhança se modificaram. Essa alteração está presente na 

discursividade: 

Tem uma associação aqui, né? Era feito reunião com a turma da Emater, nós ia direto, 

depois a turma foi embora e outros vai parando assim... Eu ia muito nas reuniões, ia 

nas linhas, ia pra lá de Novo Horizonte (VCI-RM-AF-N-24, Pos. 236-238).  

 

 Três sujeitos (um AF-E e dois AF-N) empregaram o termo “associação” em seus 

discursos e somente o fizeram quando lhes foi perguntado sobre essa figura de representação. 

Apesar de continuarem existindo enquanto figuras jurídicas, o trecho acima demonstra que as 

associações não são mais as protagonistas da representação política e ponto de coesão e de 

entendimento entre os AF, havendo pouco envolvimento da comunidade. Essa dinâmica era 

proporcionada pela mobilização do órgão de ATER.  

 Todavia, sem os espaços de diálogo e integração, as trocas de saberes características dos 

AF são interrompidas. Logo, o arranjo de uso do solo na propriedade rural se individualiza e 

passam a ser consideradas as crenças pessoais para essa tomada de decisão. Isso explica o 

porquê de arranjos nos quais os limites da natureza são percebidos, em que é possível que a 

produção e biodiversidade coexistam: “além de abastecer bebedouro de gado, essas coisa toda 

aí, é passarinho, é bicho, é uma fauna... que sobrevive em torno desse rio” (VCII-CAST-AF-E-

25: 66 - 66). Para outros, o arranjo é feito a partir da noção de domínio do espaço ocupado pela 

natureza e busca pelo acúmulo de capital: “Infelizmente tem mata ainda. Que a gente queria até 

plantar mais café, mas tem uma reserva lá embaixo que cabe mais de dois mil pé de café, mas 

mata, né? É lá na Fundiária” (VCI-RM-AF-E-196, Pos. 21).  
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 Segundo a abordagem de Althusser, a ideologia não é produto do pensamento das 

pessoas, e sim a própria existência material, definindo o que as pessoas pensam e se 

incorporando na nossa sociedade, denominada por ele como Aparelhos Ideológicos do Estado 

(AIE) (ALTHUSSER, 1980). A partir dessa noção e ao considerarmos a coexistência de 

diferentes crenças que determinam os arranjos para o uso do solo das propriedades, constata-se 

que há dois AIE operados dicotomicamente: as políticas públicas ambientais e agrícolas. 

 Enquanto AIE, as políticas ambientais se fazem presentes por instrumentos de comando 

e controle, a políticas agrícolas, se fazem por meio de instrumentos de financiamento, em 

estreita vinculação com a extensão rural. As oposições ideológicas, quando materializadas no 

uso do solo, determinam o engajamento para se restaurar a floresta ou a opção de ampliar o 

desmatamento e é dessa maneira que o uso do solo se reconfigura na região estudada. Apesar 

das iniciativas de restauração trazerem ganhos de cobertura florestal (SANTOS et al., 2020) e 

consequentes benefícios à paisagem, a ocorrência de desmatamento, mesmo a índices baixos, 

não cessou (INPE, 2020) e continua sendo causa da fragmentação de habitats na região. 

 Fato esse que pode explicar a baixa representatividade das formações discursivas 

relativas aos serviços ecossistêmicos de suporte obtidas. É evidente que existe uma distância a 

ser encurtada entre o discurso ambiental e o econômico no meio rural amazônico. Ambos 

precisam ser tratados como complementares e não como opositores. Essa dicotomia reverbera 

junto às comunidades rurais, que seguem nutridas por oposições ideológicas. Ao longo do 

tempo, essas diferenças estão sendo reforçadas e novos modelos de relações comunitárias 

construídos, especialmente a partir do estabelecimento de novos ambientes informacionais, 

bem como novos hábitos de consumo informacional, que potencializam a polarização em 

ambientes de redes sociais e amplificam a segregação ideológica (D’ALMONTE, 2020). 

 Portanto, se há distanciamento nas formações discursivas nas comunidades rurais, torna-

se desafiador promover a conexão entre áreas florestadas por meio de iniciativas de 

recomposição e estabelecimento de corredores ecológicos, os quais, para existirem, precisam 

estabelecer conexão de áreas situadas em propriedades rurais, cujos possuidores podem ter 

formações discursivas opostas e condições socioeconômicas diferentes. Assim, a manutenção 

dos serviços ecossistêmicos de suporte - em níveis que possam garantir habitat para manutenção 

da biodiversidade nos agroecossistemas - é comprometida. 

 

4.2.1.2 Formações discursivas dos serviços ecossistêmicos culturais 

 Os serviços culturais e de identidade de lugar se referem aos benefícios estéticos, 

espirituais, psicológicos e outros que os seres humanos obtêm do contato com os ecossistemas 
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(ELMQVIST; MALTBY, 2010). A formação ideológica sobre essa categoria de serviços foi 

identificada em 58% dos sujeitos (12 AF-E e 11 AF-N). 

 Os discursos se relacionam a três dentre quatro serviços culturais proporcionados pelo 

ecossistema. O turismo não esteve presente na discursividade, o que pode ser um indicativo de 

que os AF não o reconhecem ou o vislumbram enquanto perspectiva socioeconômica. A 

apreciação estética e inspiração para cultura, arte e design, é a formação discursiva mais 

representativa, tanto para AF-E quanto para AF-N. A experiência espiritual e o senso de lugar 

é mais presente em AF-N, enquanto recreação e saúde mental e física é mais presente para AF-

E (Gráfico 11).  

 

Gráfico 11 - Número de sujeitos de cada grupo, total e percentual de acordo com as formações discursivas 

codificadas para a ideologia relativa aos serviços ecossistêmicos culturais 

  

 Fonte: Elaboração própria. 
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(barracão de festas, campo de futebol etc.), muitas vezes junto às igrejas, associações ou até 

terrenos particulares. Nesse caso, o lazer é associado à vida social. Outras maneiras de 

recreação, como o contato com a natureza, são praticamente invisíveis. No entanto, o agricultor 

familiar reconhece a importância da natureza para sua saúde mental e física, inclusive enquanto 

espaço de interação familiar, conforme discorre o enunciado a seguir: 

 

Aí agora que ele abaixa, aí a gente vê limpinho, eu levo a netinha, mas é 
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descia, tomava banho d’água. Fria igual um picolé. VCII-NH-AF-E-187B: 

219 - 219). 

  

O sujeito AF-E descreve que, quando se inicia o período de estiagem e as águas dos rios 

começam a baixar e ficar limpas (referindo-se à redução do nível e da turbidez), é possível 

utilizar espaços conservados da propriedade para recreação, no caso, o banho de rio para se 

refrescar. O adjetivo gostoso é utilizado no sentido de que dá prazer, uma sensação/emoção 

agradável, ligada à satisfação de uma vontade, de uma necessidade, do exercício harmonioso 

das atividades vitais, que dá vida e vigor. Logo, o sujeito obtém benefícios para sua saúde física 

e mental, daí que o serviço ecossistêmico relativo à cultura faz sentido. 

A análise identificou memórias discursivas sobre a experiência espiritual e o senso de 

lugar. O vínculo espiritual ocorreu em apenas dois segmentos discursivos de dois AF-E, 

enquanto o senso de lugar esteve presente em 10 segmentos de nove AF, dos quais seis são AF-

N e três são AF-E. A espiritualidade pode estar vinculada aos fenômenos de vida e/ou morte, 

conforme demonstram os segmentos a seguir: 

 
No outro dia, que nós ficou sabendo do meu sobrinho lá do Rolim tinha 

acidentado e morreu, eu falei, “acho que os passarinho tão avisando”. 

Porque nunca aconteceu isso, de vim e pousar assim na janela, os passarinho 

ficava olhando nós aqui, e a Sheila tirando foto deles. (VCII-NH-AF-E-187: 

Pos. 316). 

 

Deus dá vida pra nós ((riso)) ... pra nós ver a flor verde [ipê verde], né? Que 

nós nunca vimos (VCI-RM-AF-E-48, Pos. 72). 

 

 O sujeito AF-E-187 faz uma associação direta da presença dos pássaros como emissores 

do recado da morte do sobrinho. Logicamente essa associação só foi construída após o sujeito 

saber do fato da morte. Os pássaros na janela, fato que para o sujeito “nunca aconteceu”, ficaram 

registrados em sua memória como um marcador territorial simbólico (ALMEIDA SILVA, 

2011). Independentemente da percepção e motivações, trata-se de uma conexão espiritual com 

a natureza, que pode fazer sentido ao sujeito da mesma maneira que faz para AF-E-48 quando 

afirmam que “Deus dá vida pra nós”, para que se possa usufruir da beleza, para se “ver a flor 

verde”, referindo-se à flor do ipê-verde (Cybistax antisyphilitica), uma das espécies plantadas 

para recomposição da vegetação na propriedade. 

 Essas percepções conduzem a outro campo do conhecimento, o da cosmovisão, no qual 

preferiu-se não adentrar com profundidade, para não incorrer em interpretações equivocadas. 

Todavia, cabe destacar que se trata de importante lacuna de etnoconhecimento a ser preenchida. 

Suscitamos, superficialmente, que se deve considerar a unanimidade do cristianismo entre os 

entrevistados, bem como o fato de que a relação entre a espiritualidade e o senso de lugar ou 
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pertencimento pode ser bastante estreita. A convergência desses dois pontos se deve ao fato das 

sociedades humanas, ao longo de sua história, constituírem seus valores espirituais, muitos 

deles compostos por elementos únicos da natureza, os quais podem ter significados diferentes 

de acordo com o contexto social (ELMQVIST; MALTBY, 2010). De acordo com Morin (1987, 

p. 2), “[...] desde Descartes que pensamos contra a natureza, certos de que a nossa missão é 

dominá-la, subjugá-la, conquistá-la. O cristianismo é a religião de um homem cuja morte 

sobrenatural escapa ao destino comum das criaturas vivas”.  

Essa relação religiosa do cristianismo com a natureza é um importante elemento na 

formação discursiva dos sujeitos, quando consideramos os valores religiosos como elemento 

que constitui o processo identitário influenciado pela ideologia cristã. Na concepção de Chagas 

(2010), 

 

O âmago do Cristianismo não é, então, Deus na natureza, mas, pelo contrário, 

Deus ilimitado, livre dela e sobre ela; o cristão experimenta a natureza, sua 

necessidade e suas leis contínuas, apenas como limite insuperável que se opõe, 

como veremos, à sua pretensão a uma existência imaterial, sobrenatural e 

transcendente (CHAGAS, 2010, p. 58). 

 

Essa característica, evidenciada nos enunciados dos sujeitos, demonstra a formação 

ideológica na relação com a natureza e, inconscientemente, pode estar presente nas motivações 

para tomada de decisão quanto ao engajamento em iniciativas de recomposição.  

A conexão espiritual com a natureza contribui para a percepção de senso de lugar, que 

confere identidade e fica registrado na memória dos sujeitos. Essa relação é importante e 

devemos considerar que a região passou por um processo de colonização recente, sendo a maior 

parte dos agricultores migrantes que consolidaram a ocupação das terras a partir da exploração 

dos recursos naturais.  

Essa transição entre exploração e consolidação, os conduziu por um percurso de 

construção do saber ambiental, que, aos poucos, se incorpora aos valores culturais. O sujeito 

quer que Deus lhe de vida para ver a flor do ipê-verde por ele plantada, história que se repetirá 

e contribuirá para a formação identitária e sua perpetuação. O plantio “Serve pra... pra... até pra 

família, né? Esses que vem nascendo agora, né?” (VCII-NH-AF-N-187B: 116 - 116). Esse 

segmento representa a sucessão familiar. Ao menos essa família acha que a floresta é importante 

para o futuro “desses que vem nascendo agora”, corroborando o princípio previsto no art. 225 

da Constituição brasileira (BRASIL, 1988). Para alguns, a legislação ambiental, influencia a 

formação discursiva e ideológica de que é necessário conservar a mata para as futuras gerações. 
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Há de se considerar, sobretudo, o interdiscurso de domínio da natureza, pois o símbolo que 

forma a identidade é o plantio e não a conservação da mata. 

No segmento seguinte, o sujeito AF-N exemplifica a relação com o ambiente em 

momento de ócio, no qual gosta de ver o gado à sombra. Nesse caso, o verbo “gostar” ganha o 

mesmo significado de “prazer”, pois apreciar essa cena na paisagem é agradável e produz 

sensação de bem-estar. Essa percepção sensorial, enquanto capacidade de interpretar o mundo 

e aprender através das sensações, assim como o desenvolvimento de habilidades cognitivas e 

afetivas, leva o agricultor a ressignificar constantemente sua relação com a natureza, mesmo 

que seja por meio da manutenção de algumas árvores no pasto e pela observação de que o 

conforto térmico é importante para o gado, sua principal fonte de renda, que lhe proporciona 

condições econômicas para sua reprodução social:  

 
Eu gosto de ter sombra, eu gosto de ver... o gado às vezes tá no pasto ali, 

você vê assim se não tiver sombra, onde é que os bichos param uma hora dessa?  

(VCII-CAST-AF-N-33: 225 - 225) 
 

Apreciação estética e inspiração para cultura, arte e design estão “intimamente ligados 

a valores e comportamentos humanos, bem como às instituições e padrões sociais, 

características que fazem com que a percepção seja contingente a diferentes grupos de 

indivíduos” (ANDRADE; ROMEIRO, 2009, p. 15). Frente a essa definição - e sendo o 

agricultor familiar um grupo social com características que lhes confere identidade - o simples 

fato de apreciar a paisagem e seus variados elementos contribui para mudanças no 

comportamento, que podem ser influenciados pela relação com a fauna e a flora, especialmente 

no que se refere à apreciação estética, conforme demonstram os trechos a seguir.  

 
Uma vez pousou um casal de passarinho, - eu falo um casal porque era dois 

passarinho -, coisa mais linda na grade da janela. Aí a minha menina, “ah não, 

tira uma foto”. Coisa mais linda. (VCII-NH-AF-E-187B: 304 - 304) 

 

O cedro é bonito demais, aquilo dá uma folha, menino, forma uma sombra 

muito bonita. (VCII-CAST-AF-N-33: 258 - 258) 

 

Os usos dos adjetivos “lindo” e “bonito”, nas expressões grifadas, enfatiza o significado 

dos elementos naturais para os sujeitos, que admiram suas formas, sons, cores que agradam aos 

sentidos, fato que os leva a apreciar esteticamente o pássaro ou a árvore de cedro. Do ponto de 

vista ecológico, este pode ser um elemento importante em iniciativas de recomposição, uma 

vez que contribui para o estabelecimento de corredores ecológicos, trampolins para algumas 

espécies da fauna, habitats e manutenção de outras funções ecossistêmicas. 
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A fotografia simboliza a arte, enquanto inspiração para a cultura da mesma maneira que 

a observação da folha do cedro. Se nota que o AF comenta que a espécie tem muita folha e, por 

essa característica, é muito bonita, ou seja, o design da árvore é visualmente agradável e lhe 

serve de inspiração. Deve-se salientar que, embora não sejam muitos os segmentos codificados 

para os serviços culturais, a biodiversidade desempenha seu papel na promoção do senso de 

lugar na sociedade e na concepção cultural dos AF, elementos fundamentais para a construção 

identitária e, consequentemente, o estabelecimento de vínculos com a natureza. 

 Dentre os marcadores da identidade da agricultura familiar, há a relação de vínculo com 

propriedade, em que o pertencimento ao território e/ou à comunidade é carregado de valores 

simbólicos, incorporados ao longo de anos de ocupação na mesma unidade produtiva. Manejar 

a terra e produzir o que quiser confere aos agricultores familiares a sensação de autonomia. 

Essa relação com a propriedade não se pauta somente na produção para a comercialização, mas 

como uma base em que se trabalha e vive (SILVA; PAULA; MENDES, 2010). Esse 

entendimento explica o porquê plantar árvores pode, culturalmente, fazer mais sentido ao AF 

do que conservar a floresta. Trata-se de uma marca estabelecida no espaço no qual ele possui 

autonomia.  

Almeida Silva (2011), se refere à contribuição cassireriana34 para a formação dos 

símbolos, enquanto campo de mediação entre o espírito e a essência nas diferentes culturas 

humanas. Os símbolos são ancorados na linguagem, no mito e no conhecimento, e construídos 

a partir da experimentação do espaço de ação. Segundo o referido autor, “a intensidade é 

produzida emocionalmente pelas formas e representações inerentes ao símbolo do qual esse ser 

utiliza na sua compreensão e construção de mundo” (ALMEIDA SILVA, 2011, p. 243).  

Derrubar a floresta para plantar era a concepção ideológica no momento da ocupação 

do território, mas isso não possibilitou ao AF estabelecer vínculos afetivos com a floresta; o 

que se estabeleceu foi um vínculo meramente econômico, decorrente do uso direto dos recursos 

naturais. Esse ponto é o que diferencia a relação com a floresta entre os AF e os povos indígenas 

e comunidades tradicionais amazônicas.  

Para os povos tradicionais, o vínculo afetivo com a floresta atravessa gerações. A 

floresta é a provedora de alimento, remédios, histórias, água, abrigo, renda entre outros, é o que 

funda a noção de território, como patrimônio comum (CASTRO, 1998). Para o AF, seja lá qual 

 
34 A filosofia cassireriana provém da contribuição do filosofo alemão de origem judaica Ernst Cassirer, o qual 

relaciona os aspectos fundamentais e epistemológicos de dois campos do conhecimento, o da filosofia da 

matemática e das ciências naturais e, por outro lado, o da estética e da filosofia da história, mediando os dois 

grandes campos de conhecimento o "científico" e o "humanístico". 
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for o modelo produtivo presente nas memórias discursivas dos sujeitos, seu vínculo afetivo é 

com o valor de uso ou valor de troca da terra (CHAYANOV, 1966). 

 

Desse modo, é necessário entender que, para o AF, existe diferença entre floresta e 

natureza. O AF se relaciona diariamente com a natureza, por menor que seja a floresta 

remanescente na propriedade. Os atributos naturais são presentes no espaço sob seu domínio, 

mesmo que a floresta tenha sido toda, ou em parte, derrubada. Também é necessária a 

compreensão de que o domínio sobre a natureza, desde os tempos primórdios, faz parte dos 

costumes humanos, sendo ela utilizada para as mais diversas finalidades. O conhecimento e o 

domínio de espécies vivas, seja na forma de cultivo ou na domesticação de espécies selvagens, 

bem como de sua exploração para os mais diversos fins, sempre constituiu um elemento 

importante no estabelecimento de relações de poder, tanto que a bioprospecção é a mais antiga 

das atividades humanas e está entranhada na cultura brasileira (BERLINCK, 2012). 

A reflexão que trata da formação discursiva dos serviços ecossistêmicos culturais parece 

ser mais densa do que as informações obtidas e certamente carecem de aprofundamento. Se a 

crença é o fator determinante para o engajamento na restauração ecológica, as alternativas 

tecnicistas propostas e estratégias empregadas podem estar equivocadas e o pensamento 

técnico-científico não pode negligenciar o pensamento do AF. 

O pensamento tecnicista, desde o primeiro regulamento florestal brasileiro, priorizou o 

utilitarismo da natureza como fundamento para legislar sobre o meio ambiente. Dessa forma, 

foram estabelecidos modelos ecológicos que não consideram o homem como parte do meio 

ambiente. As estratégias se deram com foco na criação de áreas naturais protegidas, a partir de 

atributos ecológicos e paisagísticos, para que a natureza, em seu estado "original" e "selvagem”, 

pudesse ser admirada e reverenciada pelas populações urbanas, de modo que essas áreas 

permanecessem livres da ação depredadora do homem (DIEGUES, 1996).  

Entretanto, para as populações não urbanas, a natureza faz parte do cotidiano. As figuras 

ecológicas e cosmogônica integram um todo inseparável na ideologia desses sujeitos. Para os 

povos indígenas, a delimitação de suas áreas de vida não faz sentido, assim como não faz 

sentido para o AF delimitar uma área de RL, que restringe o uso do solo em uma área sob seu 

domínio. Para ambos, a autonomia sobre o uso do espaço é retirada, a construção da identidade 

ancorada no simbólico [a floresta] deixa de ser efetivada, passando a integrar apenas a memória 

desses sujeitos.  

Esse raciocínio demonstra que a definição de estratégias de conservação/restauração de 

ecossistemas deve ser integrada à visão cosmogônica e não prioritariamente concebida a partir 
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de aspectos ambientais e econômicos. A etnociência cobra o não se interpretar o que foi dito e 

não dito, pela cosmovisão de quem diz. Esse entendimento é corroborado pelas bases 

conceituais da restauração ecológica da SER, que orienta para a participação dos envolvidos 

nos processos de restauração (KEENLEYSIDE et al., 2012).  

 

4.2.1.3 Formações discursivas dos serviços ecossistêmicos de regulação do clima e da 

qualidade do ar 

Os serviços de regulação configuram-se como a terceira formação ideológica mais 

representativa para os sujeitos. Então, 70% (n=16 AF-E e n=12 AF-N) tiveram formações 

discursivas codificadas em todas as seis tipologias presentes na literatura de referência. Os 

sujeitos do grupo AF-E, apresentaram formações discursivas para cinco tipologias e AF-N para 

quatro. A regulação de sequestro e armazenamento de carbono, a regulação da erosão e a 

fertilidade do solo e regulação de efluentes são os mais representativos; os demais - regulação 

do controle biológico, de eventos extremos e da polinização - ocorrem em apenas um dos grupos 

e são menos recorrentes (Gráfico 12). 

 
Gráfico 12 - Número de sujeitos de cada grupo, número total e percentual com formações discursivas para cada 

tipologia de serviço de regulação 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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forma direta. A relação entre polinizador e floresta foi citada em somente um segmento de um 

AF-N, de forma indireta, referindo-se à atividade de apicultura desenvolvida na propriedade: 

 

É, no caso tem o mel, no caso da gente seria o mel, né? Porque... Algumas árvores 

que floram, né? (VCII-NH-AF-N-22, Pos. 114). 

 

As formações discursivas relativas à regulação de eventos extremos e do controle 

biológico ocorreram apenas em três AF-E, porém, vinculadas à formação discursiva de controle 

da erosão, como destacado no trecho a seguir: 

 
Só ajuda, né? Porque fica como ajudando a mata ciliar, que alguns que vai 

acabando, porque sempre na beirada do rio, quando chove muito algumas vai... de 

tanto cavoucar a raiz, que aí pra dentro já tem muita árvore grande que é antiga e 

de vez em quando cai no meio do pasto. Porque a água vai cavoucando a raiz, daí 

quando dá aqueles temporal forte, aí a gente vai lá pra dentro, em cada lugar 

tem uma árvore caída. E plantando essas outra vai suprir a vaga dessas que caiu 

(VCI-RM-AF-E-48, Pos. 80). 

 

 Subentende-se como a regulação a esses eventos o fato de as árvores antigas, que estão 

no pasto, caírem devido aos fortes temporais, precisando ser substituídas por meio do plantio. 

O AF compreende que a ausência das árvores é prejudicial à mata ciliar, que é impactada pelos 

processos erosivos decorrentes de fortes chuvas. Nesse sentido, o sujeito reconhece sua posição 

frente aos eventos extremos, seu papel enquanto agente de conservação e, consequentemente, 

a importância de engajar-se. 

 A contribuição do AF frente aos eventos extremos contribui diretamente para controle 

da erosão e a fertilidade do solo. Essas duas formações discursivas são as que possuem maior 

coocorrência diante dos serviços de regulação para os sujeitos e pouco se dissociam, ou seja, o 

controle da erosão está para o controle do escoamento superficial, assim como o controle do 

escoamento superficial está para erosão. Dessa maneira, os AF reconhecem o papel da mata 

ciliar para ambas: a erosão é importante porque “quando tem a beira do rio bem cuidada assim, 

com mato, aí aquele barro não vai entrando pra dentro (do rio). Bate na árvore e vai... vai 

matando a carreira, aí só vai descer a água mesmo, né?” (VCII-NH-AF-E-187, Pos. 312); o 

mesmo agricultor tem a percepção de que “a raiz, ela deixa entrar (pro solo), né? Vai afundando 

lá. Aí é até um filtro natural, né?” (VCII-NH-AF-E-187, Pos. 312). O principal objetivo é a 

conservação dos recursos hídricos, insumo essencial para as atividades econômicas.  

Ressalta-se que não houve discursos que remetessem à relação da floresta e das árvores 

como importantes para a fertilidade do solo, como o estoque de matéria orgânica, a fixação 

biológica de nitrogênio e/ou outras características físicas, químicas ou biológicas. Isso 
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demonstra o desconhecimento do potencial das espécies arbóreas para a regulação dos ciclos 

biogeoquímicos, principalmente do carbono e do nitrogênio, fundamentais para a sanidade e a 

produtividade dos solos.  

Por fim, os discursos codificados como regulação do sequestro e armazenamento de 

carbono foram aqueles que remeteram à conservação e/ou à recomposição da vegetação, sem 

qualquer outro apontamento de finalidade, a não ser a manutenção de uma área de floresta na 

propriedade, como se vê no seguinte enunciado: 

 
Assim, o negócio é o seguinte, ela [mata] fica lá, não dá renda. Mas não 

atrapalha, (VCII-NH-AF-E-12: 152 - 152). 

 

O enunciado acima demonstra que, apesar da área florestal não conferir renda 

diretamente, ela “não atrapalha”. Os sujeitos não entendem que essa provisão é fonte de receita 

indireta dos serviços ecossistêmicos por ela gerados. Logo, a manutenção da floresta por si, 

sem sofrer desmatamento ou degradação, já existe e seu estoque de carbono está, por hora, 

assegurado. Observe-se o segmento: 

 
Tem sete alqueires de reserva ainda... preserva, né. Vamos supor... como é 

que fala? É carbono? Melhor, né? (VCII-NH-AF-N-22: 13 - 13). 

 

 Essa característica é reforçada a partir do uso do verbo preservar, cujo sentido é de 

“não destruir”: o sujeito faz uma relação direta de que preservar a mata mantém o estoque de 

carbono e que isso é o melhor que pode fazer para a floresta. Apesar de ser a formação 

discursiva mais representativa, tanto em termos de número de sujeitos quanto em número de 

segmentos codificados, o sequestro de carbono teve coocorrência apenas com a regulação da 

erosão e fertilidade do solo. 

 Os resultados relativos a essa ideologia demonstraram a visão holística dos agricultores 

sobre a natureza e as transformações ambientais decorrentes do uso inadequado de áreas 

sensíveis do agroecossistemas que habitam. As percepções presentes na discursividade, sobre 

os serviços de regulação corroboram as definições da literatura científica, principalmente no 

que tange à erosão e controle de efluentes.  

 

4.2.1.4 As formações discursivas dos serviços ecossistêmicos de provisão 

 Cinco formações discursivas foram codificadas e analisadas comparativamente, quanto 

ao número de sujeitos enunciadores de cada formação para cada grupo. A provisão de água, a 

mais representativa, se fez presente no discurso de 95% dos AF. As provisões de matérias 



87 

primas, alimentos e regulação apareceram em cerca de 48% dos discursos dos sujeitos, 

enquanto a provisão de recursos medicinais apareceu na discursividade de apenas dois AF-N, 

5% dos sujeitos entrevistados (Gráfico 13). 

 

 

Gráfico 13 - Comparativo do número de sujeitos AF-E e AF-N, número total e percentuais, de acordo com as 

formações discursivas associadas aos serviços ecossistêmicos de provisão 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

 Na sequência, são explicitadas as formações discursivas aqui codificadas e analisadas. 

 

a) Serviços ecossistêmicos de abastecimento sob a perspectiva da provisão de recursos 

medicinais 

A formação discursiva para a categoria de serviços ecossistêmicos ocorreu a partir da 

manifestação de conhecimento relacionado a plantas utilizadas como medicamentos 

tradicionais e/ou potencialmente fornecedoras de matéria-prima para a indústria farmacêutica. 

Apenas dois enunciados, conforme transcritos a seguir remeteram a essa perspectiva: 

 
Tem. Jatobá que é remédio também, né? Diz que cura até o câncer, a casca 

dele, pica. Cura infecção. Diz que é um grande remédio (VCII-NH-AF-N-

182: 141 - 141). 

...não tira porque quando tem o óleo [copaíba], né, a turma costuma tirar aquele 

óleo, mas eu não tiro, não, que até irrita a pele. Nunca tirei também. Nunca 

tirei óleo. (VCI-RM-AF-N-48, Pos. 63). 
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 Nota-se que AF-N-182, apesar de citar o jatobá (Hymenaea courbaril) como planta 

medicinal e explicitar a maneira de uso (picar a casca para fazer o chá que cura infecção), ao 

mesmo tempo demonstra incerteza quanto a sua eficácia. Questiona se é “remédio” e atribui a 

terceiros o conhecimento do uso medicinal. O enunciado demonstra que esse sujeito se encontra 

distante da medicina tradicional e/ou do conhecimento acerca das finalidades fitoterápicas das 

plantas. Esse distanciamento se dá pelo esquecimento dos usos multiplos da floresta, ao mesmo 

tempo que demonstra saber que a planta “cura infecção”.  

Essa questão remete à amnésia programada do conhecimento tradicional imposta pelo 

capitalismo multinacional (JAMESON, 1985), que ocorre com outras relações homem-

natureza. Deve-se considerar que o período de colonização na região é concomitante ao período 

de modernização da agricultura no Brasil, a partir dos pacotes tecnológicos da Revolução Verde 

(MATOS; PESSÔA, 2011). 

 Talvez essa amnésia programada provenha, em parte, da associação de dois elementos 

importantes na sociedade moderna: (i) os avanços científicos da indústria farmacêutica, boa 

parte frutos da bioprospecção de plantas medicinais, associado ao conhecimento tradicional, o 

qual exerce papel-chave na geração de inovações para a indústria, seja na localização de novas 

plantas, seja na sugestão de sua atividade farmacológica (BERLINCK, 2012; REZENDE; 

RIBEIRO, 2005); (ii) a influência da mídia, uma vez que a transformação da realidade em 

imagens - por meio de agentes e mecanismos - e a fragmentação do tempo em uma série de 

presentes perpétuos também estão relacionadas à função informativa que nos ajuda a esquecer  

(RAULINO; ALBANO, 2012).  

 As influências dos elementos supramencionados são ainda mais evidentes no segmento 

discursivo de AF-N-48, ao responder à pergunta sobre o uso de árvores conhecidas, em que o 

sujeito discorre sobre seu conhecimento acerca da extração do óleo da copaibeira (Copaifera 

langsdorfii), árvore presente no remanescente de vegetação nativa da propriedade e que possui 

amplo potencial de uso múltiplo (VIEIRA; CAMILLO; CORADIN, 2018). Por meio da sua 

memória discursiva, ele afirma e enfatiza que “nunca tirei também. Nunca tirei óleo”, 

justificado pelo fato de “irrita a pele”. Porém, na formação do enunciado, ele alega que “a turma 

costuma tirar aquele óleo”. Ao usar o termo “a turma”, ele se refere a outras pessoas da 

comunidade, sem citar nomes e, na sequência, utiliza o pronome “aquele”, indicando uma ação 

que se realiza próxima no tempo e no espaço de quem fala.  

Esse medo aparece no interdiscurso da fiscalização ambiental, simbolizado na figura do 

“Ibama” e assinalado por momentos de menor e maior efetividade dos órgãos ambientais 

durante décadas de intensa ocupação agrícola: “Aí [reserva legal] foi tirado [madeira]. Muitos 
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anos atrás, né? Nem Ibama não mexia, nem nada” (VCI-RM-AF-N-48, Pos. 61). Percebe-se 

que antes era possível fazer a exploração de recursos naturais, com pouca interferência da 

fiscalização, diferentemente da atualidade: “tudo você tem que estar em cima e seguindo a risco, 

você não pode trabalhar em paz, é o tempo inteirinho aquela perturbação, é Ibama, é Sedam, é 

não sei o quê. (VCII-RM-AF-N-196, Pos. 98). Essas falas remetem tanto à maior efetividade 

dos órgãos ambientais, quanto ao medo do agricultor para usar recursos florestais. 

Em resumo, os enunciados que compõem a formação discursiva a respeito da provisão 

de recursos medicinais exemplificam o que aqui se denomina afastamento material e imaterial 

da relação agricultor-natureza: o afastamento material é representado pelo desconhecimento 

etnobotânico na identificação das espécies de ocorrência no espaço sob seu domínio, que não 

as de uso econômico no passado; o afastamento imaterial se configura por não demonstrar 

memória discursiva a respeito do uso potencial de plantas na medicina popular. Esses 

afastamentos são confirmados quando analisados os dados de usos múltiplos de espécies 

florestais utilizadas na recomposição da vegetação da ZM. Dentre 74 espécies utilizadas, 46% 

demonstram ter propriedades medicinais (MAIA et al., 2015).  

Em levantamento etnobotânico junto a 30 AF de Rolim de Moura, relatou-se a indicação 

de 85 espécies de plantas fitoterápicas de 35 famílias botânicas, com 251 indicações 

terapêuticas, das quais 25 espécies eram nativas e cinco delas foram indicadas para testes 

farmacológicos, incluindo o jatobá (Hymenaea courbaril) (JESUS et al., 2012). Levantamento 

similar, no mesmo município, citou 57 espécies de plantas nativas, dentre 135, distribuídas em 

56 famílias, com 901 citações de uso (LOPES, 2019).  

A avaliação do saber feminino sobre plantas medicinais, envolvendo 18 mulheres 

agricultoras participantes do projeto Viveiro Cidadão, uma das iniciativas de restauração da 

região, identificou 33 espécies cultivadas pelas mulheres, com 124 citações de uso, para 56 

sintomas diferentes; todavia não foram citadas espécies nativas florestais  (MANGUEIRA et 

al., 2020). Em uma prospecção etnofarmacológica realizada em uma comunidade remanescente 

quilombola, na região ao sul da ZM, junto a 39 entrevistados, foram descritas 148 espécies de 

plantas medicinais, pertencentes a 62 famílias botânicas, com 753 indicações de uso terapêutico 

(NUNES, 2016). 

Os estudos citados demonstram que o conhecimento sobre plantas medicinais é presente 

no tecido social da região. Quanto mais próxima e interativa é a relação dos sujeitos com a 

floresta, maior o conhecimento a respeito da diversidade fitoterápica. Vale salientar que a 

utilização desse conhecimento na medicina popular está presente no agroecossistema na ZM, 

mesmo que não integre a memória discursiva dos sujeitos entrevistados. Deve-se considerar 
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que a prática terapêutica de povos tradicionais e agricultores familiares não é de conhecimento 

geral, visto que pessoas específicas nas comunidades conhecem o uso das plantas. Por isso essa 

avaliação deve ser cautelosa, uma vez que esta pesquisa não questiona o conhecimento acerca 

das plantas medicinais conhecidas. O questionamento é: por que fez o plantio de árvores? Quais 

as mais importantes e por quê? 

Na presente pesquisa, a avaliação é a de que existe um processo natural de alteração na 

formação ideológica em associação a essa provisão. Nesse sentido, a provisão de recursos 

medicinais, enquanto serviço ecossistêmico, não compõe a ideologia dos AF quanto à 

conservação e/ou recomposição florestal dos estabelecimentos rurais, nem enquanto uso direto 

das plantas presentes na floresta para fins medicinais, nem para fins de exploração econômica 

para a indústria farmacêutica.  

 

b) Serviços ecossistêmicos de provisão sob a perspectiva da regulação 

Os enunciados categorizados nessa formação discursiva demonstram desejo, intencional 

ou involuntário, na conservação da vegetação natural em áreas sensíveis de estabelecimentos 

rurais e/ou agroecossistemas, que proporcionem regulação da qualidade do ar, conservação do 

solo, controle de enchentes entre outros. Esse tipo de perspectiva em relação à floresta 

apresentou-se nos enunciados de 50% dos AF-E (n=10) e 40% AF-N (n=8). Contudo, não há 

variação quanto ao conteúdo do discurso entre os grupos, conforme exemplificado a seguir: 

  
Tem o significado [a mata] de melhorar a qualidade do ar, de melhorar até 

o ambiente pro próprio gado, que é o que a gente tem aqui, e pra gente 

também, pros seres humanos que é fundamental. (VCII-CAST-AF-E-33: 65 

- 65). 

 

Ela [mata] é verde, ela tem que... tem o oxigênio, né, da mata, essas coisas 

assim... É, a vaca fica embaixo, joga semente, fica na sombra, fica muito 

bonito, muito lindo... (VCII-NH-AF-N-176: 131 - 131). 

 

Nota-se similaridade no significado que os sujeitos dos grupos oferecem ao serem 

questionados sobre a importância da conservação da floresta na propriedade. 

Comparativamente, as expressões grifadas dos enunciados abordam inicialmente uma 

percepção geral sobre a regulação climática proporcionada pela floresta: “melhora a qualidade 

do ar” e “tem o oxigênio”; em seguida, sobre a importância para o conforto térmico de seus 

rebanhos, uma vez que a floresta proporciona “o ambiente para o gado” para que, em momentos 

quentes do dia “a vaca fica embaixo”, ou seja, o conforto de “fica na sombra” é um indicador 

de qualidade ambiental fundamental tanto para o gado quanto “pros seres humanos”.  



91 

A formação discursiva a respeito da regulação do clima demonstra que a conservação 

da floresta no agroecossistema, ao oferecer esse serviço, traz benefícios diretos: “é o que a gente 

tem aqui”, ou seja, é a alternativa existente que oferece, adicionalmente à regulação climática, 

benefício estético à propriedade rural: “fica muito bonito, muito lindo”. 

Todavia, assim como na provisão de matéria prima, o conflito ideológico com os 

interesses econômicos é evidente na discursividade a respeito da provisão de regulação do 

clima, como se pode verificar no segmento abaixo: 

 

Claro que é necessário existir mata, né? Pra questão de purificar o ar, mas eu acho, 

assim, que não era necessário tanta reserva, no caso eu acredito, assim, que a gente 

poderia usufruir disso aí, porque... ah, vai derrubar, vai plantar pasto, vai acabar com 

a mata. Vai. É. Mas a gente vive só de mata? (VCII-RM-AF-N-196, Pos. 70). 

 

Nota-se que há o reconhecimento do papel da floresta para regulação do clima, pois é a 

mata que desempenha o papel de “purificar o ar”. Esse interdiscurso remonta à estruturação do 

pensamento ambientalista construído a partir da década de 1970 (ACSELRAD, 1999), que está 

internalizado pelos agricultores e se faz presente na memória discursiva de que é “claro que é 

necessário existir mata, né?”.  

Nesse sentido, é importante resgatar que a noção de desenvolvimento sustentável surge 

de lutas e demandas de organizações não-governamentais e de comissões das Nações Unidas, 

que impuseram essa concepção de desenvolvimento, para a argumentação da sustentabilidade, 

sob diferentes discursos em torno de estratégias comuns, voltadas para o desenvolvimento com 

conservação ambiental. Todavia, o termo sustentabilidade significa coisas completamente 

diferentes para diferentes pessoas (LIMONAD, 2010).  

As retóricas presentes no discurso de AF-N-196 são demonstrações tácitas desses 

diferentes significados. O termo preservação é abstrato e parece não fazer sentido, pois não é 

elaborado a partir de representações antropocêntricas, em que o valor do mundo natural depende 

da utilidade que possa ter para os homens, materializada na discursividade, e que norteiam as 

concepções filosóficas homem-natureza presentes em boa parte dos discursos dos sujeitos. Esse 

conflito os leva ao questionamento “a gente vive só de mata?” pela razão de não poder “usufruir 

[economicamente] disso aí [mata]”.  

A importação do termo preservação, elaborado a partir de um conjunto de 

representações associadas ao conservacionismo ambiental do século XX, fundador do novo 

ecologismo, de certa maneira, conflita conceitualmente com as ideologias de agricultores 

familiares, representando uma disfunção forçada, em que homens são proibidos, pelo Estado, 

de exercer seu saber e fazer patrimonial (DIEGUES, 1996). Essa afirmação se dá pela constante 
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retórica dos AF, na tentativa de ratificação da narrativa junto ao interlocutor, momento em que 

se evidencia o conflito entre as ideologias fundadas de acordo com as interpretações e maneiras 

de agir sobre o meio ambiente em contraponto às ideologias importadas da sociedade urbano-

industrial, representadas pelo mito da natureza intocada e intocável (DIEGUES, 1996).  

As mudanças por que passou o campo brasileiro desde a chamada modernização da 

agricultura (DA SILVA, 1997, 2001; PALMEIRA, 1989) ocorreram simultaneamente à 

consolidação do termo ‘serviços ecossistêmicos’ (FINLAYSON, 2018; OVERPECK et al., 

2005; REID et al., 2005). Nesse mesmo período, a colonização em Rondônia se consolidava 

com a ocupação dos assentamentos rurais. 

Em meio a esses movimentos, os AF se assujeitam às ideologias do novo ecologismo, 

considerando que a floresta é importante para o clima, ao mesmo tempo em que é necessário 

“usufruir” da terra a ele destinada. Trata-se, portanto, de uma decisão de gestão da propriedade 

quanto ao planejamento do uso do solo: a decisão entre o que é conhecido - representado por 

aquilo que sujeito sabe fazer sobre a terra para sua produção e reprodução social - e o imaginário 

- representado pela ideia de que a regulação do ambiente está vinculada à conservação da 

floresta. Tal decisão é pesada a partir do potencial de produção de “bens de capital” necessários 

para consolidação e melhoria das condições de vida. Se a mata não é o meio que possibilita as 

melhorias almejadas pelo sujeito, em sua concepção, ela deve dar espaço para as atividades 

econômicas possíveis, independentemente dos impactos sobre a regulação do ecossistema. 

Desse modo, o desmatamento clandestino nas parcelas agrícolas constitui uma estratégia 

em resposta a diferentes restrições de uso do solo, para compensar os danos provocados pela 

obrigatoriedade de autorização prévia de desmatamento, de modo a garantir a manutenção da 

superfície agrícola útil, o que acarreta a aceleração do processo de degradação do ecossistema 

florestal (ZANONI et al., 2000). 

O agricultor familiar convive com um paradoxo ideológico ao reconhecer a prestação 

de serviços ecossistêmicos de regulação ao mesmo tempo em que entende a conservação como 

uma barreira para seu desenvolvimento econômico. Afinal, o modelo de sucesso pessoal é a 

acumulação de riqueza material na região, obtida quando se tem “muito boi”, “muita terra”ou 

“muito café”, por exemplo. Então, como é possível ser bem-sucedido financeiramente se agir 

de modo contrário ao que todo mundo faz? 

Essa produção de sentidos, é alavancada pelo Aparelho Ideológico do Estado na 

condução de políticas públicas para o campo, especialmente as ambientais, vistas como 

excludentes, que ignoram a diversidade de formas sociais (ACSELRAD, 1999; LIMONAD, 

2010), voltadas, em grande parte, para ações punitivas de comando e controle, em detrimento 
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da educação ambiental. Em geral, dentro dos órgãos ambientais, os setores de fiscalização são 

muito mais guarnecidos de recursos humanos e financeiros do que os setores de educação. 

Para ser ter uma noção dessa diferença, no ano de 2020, o orçamento da SEDAM-RO e 

do Fundo Especial de Proteção Ambiental (FEPRAM) foi de R$ 63.038.723,00, sendo R$ 

10.413.980,00 (16%) destinados a ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento 

ambiental em nível estadual; R$ 9.429.715,00 (15%) para regularização de imóveis rurais; R$ 

579.250,00 (0,9%) para educação e difusão da preservação ambiental (RONDÔNIA, 2020).   

Do outro lado, são priorizadas cadeias produtivas dissociadas do uso sustentável da 

floresta ou a redução das pressões sobre os remanescentes de vegetação, como a constante 

necessidade da formação de pasto para pecuária, pois a produtividade das pastagens é estagnada 

e o crescimento do rebanho constante. A efetividade da implantação dessas cadeias produtivas 

vincula-se à Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), desconexa 

do discurso dos serviços ecossistêmicos. 

Há de se reconhecer que a PNATER, na prática, não ocorre nas mesmas bases dos 

objetivos que legalmente a fundamentam, dentre os quais se destacam: promover o 

desenvolvimento rural sustentável; apoiar iniciativas econômicas que promovam as 

potencialidades e vocações regionais e locais (no caso amazônico, a floresta); desenvolver 

ações voltadas ao uso, manejo, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais, dos 

agroecossistemas e da biodiversidade; construir sistemas de produção sustentáveis a partir do 

conhecimento científico, empírico e tradicional, dentre outros (BRASIL, 2010).  

As fragilidades da PNATER, quanto à cobertura de atendimento, demonstrada na 

discussão sobre Tempo de ocupação, a regularização ambiental da propriedade e a política de 

ATER retorna, nesta seção, sob a perspectiva do serviço ecossistêmico de regulação. Para que 

a restauração ecológica seja potencializada, os órgãos de extensão rural precisam contribuir, 

com base nos objetivos da PNATER acima descritos. Trata-se de uma política pública 

estratégica para o desenvolvimento sustentável do campo, atuando como um catalisador 

ideológico, numa posição de mediador entre as políticas agropecuárias e ambientais. 

 

c) Serviços ecossistêmicos de abastecimento sob a perspectiva da provisão de alimentos 

A percepção dos agricultores sobre as provisões de alimentos é evidente para ambos os 

grupos investigados e está presente na discursividade de 48% dos sujeitos, dos quais 12 AF-E 

e sete AF-N. Remetem à provisão de alimentos os interdiscursos sobre a segurança alimentar, 

alimentação de animais de criação e/ou da fauna e geração de renda direta (comercialização de 

produtos).  
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Constata-se que os AF-E são mais propensos a realizar recomposição da vegetação e/ou 

conservação para segurança alimentar e alimentação de animais de criação e/ou da fauna, 

enquanto os AF-N estão voltados à geração de renda, essa última mais representativa para o 

total de sujeitos (Figura 10).  

Figura 10 - Interesses dos agricultores dos grupos AF-E e AF-N ao realizar recomposição da vegetação e/ou 

conservação relacionado a provisão de alimentos 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Em um dos enunciados característicos da formação discursiva vinculada à provisão de 

alimentos, com objetivos de segurança alimentar e ou de animais de criação e/ou da fauna, o 

sujeito fala: 

 
Lá para baixo tem ingá que eu plantei, cupuaçu, tem o cacau que eu plantei, 

assim, não sei se serve pras vaca, né, ((risos)), mas para mim serve (VCII-

CAST-AF-E-34: 60 - 60). 

  

O sujeito afirma que plantou frutas em um determinado ponto da propriedade. Mesmo 

sem conhecimento etnobotânico a respeito do uso das plantas para alimentação bovina, ele as 

reconhece para alimentação humana, bem como não nega que pode alimentar seus animais, 

caso conhecesse o uso potencial de uso múltiplo dessas plantas. Já no enunciado a seguir, o 

interdiscurso é voltado ao plantio destinado a obtenção de renda: 

 
Só o palmito que eu plantei lá que eu tenho intenção de tirar ele, né? Cortar ele 

pra vender.” (VCII-NH- AF-E-12: 124 - 124). 

 

Os serviços ecossistêmicos de provisão de alimentos são fundamentais na do ODS 2 e 

na declaração de Roma. Os objetivos elencados pelos sujeitos da pesquisa, além de atenderem 
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a esses pressupostos, também possuem relação direta com a multifuncionalidade da agricultura. 

Esse entendimento é corroborado pela análise de Jan Ploeg (2009) sobre a resistência dos AF 

no sentido de aumentar a produção e reduzir os custos, enraizando ainda mais o processo de 

produção agrícola no capital ecológico disponível; o engajamento, onde for possível, em lutas, 

arranjos institucionais, na construção de redes que lhes proporcionem melhores preços, maior 

segurança e melhor acesso aos recursos escassos, pluriatividade e multifuncionalidade, que lhes 

permitam continuar produzindo (e proteger sua base de recursos), mesmo sob condições de 

extrema dificuldade. 

Desse modo, os sujeitos dessa formação discursiva enxergam na restauração ecológica 

uma oportunidade de: garantir a reprodução socioeconômica, sua e de sua família, no meio 

rural; a promoção da segurança alimentar das próprias famílias rurais e da sociedade; a 

manutenção do tecido social e cultural; a preservação dos recursos naturais e da paisagem rural.  

A partir desses aspectos, independentemente dos diferentes objetivos entre os grupos ou 

da escala de produção (autoconsumo ou comercialização), resta evidente a ideologia voltada à 

provisão de alimentos nos plantios de restauração. Direta ou indiretamente, esses sujeitos 

contribuem para a segurança alimentar, seja para fins familiares ou econômicos, a qual atenderá 

à sociedade por meio da diversificação de alimentos. Cabe destacar que “os agricultores 

familiares brasileiros revelam um pequeno grau de integração com o mercado; em 

compensação, uma grande independência alimentar” (HELLER, 1999, p. 164). 

Essa tendência foi verificada em análise do potencial de geração de riquezas e 

desenvolvimento sustentável de 138 mulheres e 16 jovens beneficiados pelo projeto Viveiro 

Cidadão, na região de estudo, entre 2017 a 2019. A avaliação demonstrou que 90% das mudas 

escolhidas para plantio nas propriedades foram de 12 espécies, todas de interesse econômico e 

fins alimentares, evidenciando o potencial de geração de riqueza a partir desses plantios e sua 

viabilidade como alternativa para restauração (MANGUEIRA; SEIXAS, 2019).  

Além disso, esses dados apontam diferentes percepções dos agricultores sobre sua 

relação com o território sob seu domínio e a maneira como realizam o planejamento do uso do 

solo nas propriedades, buscando o aproveitamento máximo das áreas. Nesse caso os modelos 

mentais estabelecidos pelos AF sobre o funcionamento do ecossistema, vinculam 

ideologicamente à provisão de alimentos, independentemente do objetivo a qual se destina. 

 

d) Serviços ecossistêmicos de abastecimento sob a perspectiva da provisão de matéria-prima 

A matéria-prima é suprimento fundamental para o desenvolvimento de atividades no 

meio rural. A partir desse princípio, surge o interesse dos agricultores na recomposição e/ou 
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conservação de áreas de florestas, para utilização presente e/ou futura de suprimentos. As 

formações discursivas para essa provisão estão presentes em 40% dos sujeitos entrevistados 

(AF-E = 9 e AF-N = 7). 

A formação discursiva associada à provisão de matéria-prima se dá exclusivamente a 

partir da disponibilidade de madeira. Não há diferença entre AF-E e AF-N quanto às três 

finalidades de uso. A madeira a ser empregada em construções e instalações rurais é mais 

representativa, seguida da confecção de utensílios de trabalho e ferramentas e da 

comercialização (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14 - Número de sujeitos AF-E, AF-N e total de acordo com as indicações de usos da provisão de matérias-

primas 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Simbolicamente, uma floresta que não fornece madeira tem menor valor e o sentido de 

sua existência pode ser reduzido. Logo, a presença de espécies de importância madeireira, seja 

para o uso na propriedade ou para venda, deve ser considerada nas iniciativas de recomposição. 

Essa formação discursiva é exemplificada nos três enunciados a seguir, os quais ilustram cada 

uma das finalidades citadas: 

 

Nós já tirou assim, pra fazer a casa, né? Que eu morava, nós tiramos madeira 

lá, pra fazer a garagem, tiramos madeira lá... lá tem uma Mirindiba, mas 

também futuramente talvez precisasse serrar ela, mas essa outra madeira é 

pra fazer curral, pra fazer casa (VCII-NH-AF-N-22: 38 - 38). 

 
É, e eu acho que todo mundo deveria ter um pedaço de reserva, pra tirar um 

cabo de foice, um cabo de enxada. (VCII-NH-AF-E-176: 230 - 230). 
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Da mata não, mas tem uma parte, tem uma parte que eu... quando eu desmatei, 

aí nasceu muito daqueles pinho cuiabano... E eu deixei. Formei o (pasto) e 

deixei ele formando e não me lembro o ano, não faz muito tempo, acho que 

uns quatro anos, sei lá, eu tirei aqueles pinho. Aí quando deu o ponto de... de 

venda eu fiz uma venda (VCII-NH-AF-N-187: 172 - 172) 

 

Nos três enunciados acima, percebe-se o interdiscurso utilitarista da floresta, em que 

natureza está para suprir as necessidades objetivas dos sujeitos. O utilitarismo vem de uma 

corrente de pensamento ético, político e econômico cujas origens remontam à Inglaterra dos 

séculos XVIII e XIX, a qual concebe que “útil é o que serve à conservação do homem ou, em 

geral, satisfaz às suas necessidades ou atende aos seus interesses” (ABBAGNANO, 2007, p. 

986). Logo, a floresta é importante para o sujeito desde que ela lhe forneça matéria prima para 

o seu desenvolvimento; nesse caso, a madeira. Uma floresta sem madeira não é uma floresta 

“produtiva” e precisa dar espaço às atividades consideradas “produtivas” pelos agricultores, o 

que, por sua vez, suportará a aquisição dessa matéria prima de outras fontes, conforme pode ser 

observado no seguinte enunciado: 

 
Infelizmente tem mata ainda. Que a gente queria até plantar mais café, mas tem uma 

reserva lá embaixo que cabe mais de 2 mil pé de café, mas mata, né? É lá na fundiária 

(VCI-RM-AF-E-196, Pos. 21). Aí tem essa seringa aí que é grande, se fosse pra 

plantar café tinha lugar, plantava uns 5 mil (VCI-RM-AF-E-196, Pos. 23). 

 

Quem vai comprar mata reserva? Ninguém (VCII-RM-AF-N-196, Pos. 70). 

 

Os enunciados desses vizinhos demonstram claramente o pensamento utilitarista. A 

ideologia desses grupos de AF se fundamenta no valor de capital da terra, conforme os preceitos 

da economia neoclássica (GÓMEZ-BAGGETHUN et al., 2010). A RL e o plantio de 

seringueiras impedem a expansão da lavoura cafeeira de AF-E-196 em sete mil pés, os quais 

incorporariam cerca de 23 mil reais/ano à produção familiar. Aqui, a percepção do uso da terra 

enquanto valor de troca é perceptível (CHAYANOV, 1966).  

Para AF-N-196, a cobertura florestal na propriedade faz com que ela seja desvalorizada 

em termos de valor de mercado. Esse exemplo demonstra o quanto a economia rural regional é 

distante dos conceitos da economia ecológica, pelo fato do capital natural não estar incorporado 

como complemento do capital manufaturado. Embasa esse interdiscurso utilitarista o fato de 

que, historicamente, o Decreto 23.793/1934 (BRASIL, 1934) se deu a partir da necessidade de 

conservar a quarta parte da propriedade para a produção de lenha (madeira), como insumo para 

geração de energia elétrica. Esse espaço de conservação veio a ser conceituado como Reserva 

Legal no Código Florestal de 1965, porém como mecanismo de preservação dos biomas, mesma 
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denominação utilizada na Lei atual, porém cujo sentido é o reconhecimento do papel da 

vegetação nativa na prestação de serviços ecossistêmicos.  

O próprio adjetivo “legal”, relativo à lei jurídica, é um dispositivo regulamentar com 

base em definições sancionadas em lei, ou seja, obriga a manutenção de cobertura florestal, 

mesmo que parte dos AF seja contrária, pois, em sua concepção filosófica, o objetivo de se 

conservar parte da floresta foi alterado de sua concepção original. A matriz energética não é 

mais a lenha e a madeira foi explorada. O valor antes material, mensurável e monetizado a partir 

da provisão de matéria-prima, se torna imaterial e não monetizado, perdendo, portanto, o 

sentido de existir. Observe-se o seguinte enunciado: 

 
Pois é. Então assim, se não acontecer de acabar, quando for aplicar o projeto de lei do 

Código Florestal, eu acho que aí as pessoas vão acabar fazendo mesmo porque é 

obrigado, mas enquanto não se for obrigatório, não vão fazer a questão da 

Reserva Legal mesmo lá, recuperar a área que foi desmatada, os 10% da propriedade. 

Eu acho que não vão fazer antes que não for obrigatório. Não tem essa 

conscientização de fazer. Porque se abrisse uma... é uma questão assim que eu vou 

plantar isso e vai me dar uma renda em curto tempo... porque hoje o povo, ele pensa 

no curto tempo, ele não pensa mais no longo. Os mais velho fala assim, “ah, eu vou 

plantar pra quê? Eu já vou morrer daqui a pouco”, uma triste questão na agricultura 

familiar (VCII-NH-AF-E-176, Pos. 248-249). 

 

Esse enunciado revela o papel da lei florestal brasileira como parte de um longo percurso 

político e social, que passa pela confrontação de interesses opostos, pela ruptura de obstáculos 

epistemológicos e barreiras institucionais voltadas à construção de uma racionalidade 

ambiental, na busca de novas maneiras de organização produtiva (LEFF, 1993), em que os 

serviços ecossistêmicos são parte fundamental.  

Se, por um lado, os mais velhos não farão recomposição sem que seja obrigatória, e por 

se tratar de ação de longo prazo, o mais jovem discorda desse pensamento, julgando-o como 

“uma triste questão na agricultura familiar”, fato que o leva ao engajamento na recomposição e 

conservação, já que necessita dos serviços de provisão para o desenvolvimento econômico de 

sua propriedade.  

 

e) Serviços ecossistêmicos de abastecimento sob a perspectiva da provisão de água 

Dentre os serviços de abastecimento, a provisão de água se destaca em relação aos 

demais serviços de provisão. A formação discursiva que aborda esse tema é presente em 95% 

dos sujeitos. A relação da floresta e/ou da recomposição da vegetação à provisão de água é 

evidente sob essa perspectiva e constitui-se a partir dos enunciados que se referiram à 

conservação de florestas existentes na propriedade associada à proteção de rios, à recomposição 

da vegetação de áreas, à disponibilidade de água para a propriedade rural e seus usos diversos. 
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Os serviços de provisão de água se caracterizaram, basicamente, sobre quatro 

perspectivas:  

a) associação do discurso a situações relativas à disponibilidade de água na propriedade 

rural, às vezes vinculada à memória relativa às mudanças históricas do agroecossistema quanto 

a volume d’água e sua qualidade;  

b) associação do discurso à memória que remete à uma situação presente ou futura de 

não ter água suficiente para manutenção da propriedade, o que gera a necessidade do 

armazenamento de água por meio da construção de barragens ou tanques;  

c) associação do discurso à importância da água com finalidade econômica; e  

d) o senso de que a água é direito universal e visa ao bem-estar social coletivo na 

comunidade. 

Tais perspectivas estão representadas no Gráfico 15: 

 
Gráfico 15 - Número de sujeitos de cada grupo que apresentaram formações discursivas que apontam as 

percepções a respeito da provisão de água enquanto formação ideológica do serviço ecossistêmico de 

abastecimento 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

As expressões utilizadas nos processos discursivos sobre disponibilidade de água 

revelam etnoconhecimento sobre os processos hidrológicos, evidenciados pela memória do 

movimento de uso e ocupação do solo do agroecossistema, reconhecidos os impactos 

ambientais causados, como o desmatamento e outros que, consequentemente, modificaram o 

volume d’água e sua qualidade, conforme revela enunciado a seguir: 
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A propriedade é rica em água, assim, bastante rica, né? Tem um córrego 

que banha ela... toda a extensão dela, da fundiária até aqui na frente, entra... 

anda dois quilômetros dentro da propriedade, que é um córrego médio. E nós 

temos uma, duas, três, quatro nascentes... assim, quatro nascentes dentro da 

propriedade. Só que assim, as nascentes, com o decorrer do tempo aí, com 

passar do tempo, até por ação de desmatamento, essas coisa toda, ao longo 

do tempo, foi degradando, né, foi perdendo aí a vazão, de modo que eu tenho 

aí hoje duas... eu tenho duas ainda que tá perene no caso, né, tem duas, e as 

outras nesse período de seca ainda... hoje ainda deve tá correndo, hoje, né, 

mas ainda estende aí por mais julho, agosto, setembro, até setembro, a seca aí, 

então assim, final de setembro elas para de correr. Então assim, mas era 

água que no passado aí, há 15 anos atrás, todas elas era... era perene, né? 

Então assim, hoje já tem aí só duas que... que permanece assim. Mas 

diminuiu muito o fluxo dela, volume... (VCII-CAST-AF-E-25: 15 – 15). 

 

O sujeito em questão reconhece o potencial hídrico do território ao afirmar que a 

“propriedade é rica em água, bastante rica”. O advérbio (bastante) e o adjetivo (rica) 

simbolizam essa relação, ao demonstrar conhecimento sobre o território: “um córrego que 

banha ela... toda a extensão dela” além de outras “quatro nascentes dentro da propriedade”.  

Todavia, o sujeito demonstra preocupação e incerteza sobre a abundância de água, agora e no 

futuro, ao se referir que o processo de uso e ocupação do solo não observou os limites do 

ecossistema. Essa subjetivação se expressa a partir da contraposição “Só que assim, as 

nascentes, com o decorrer do tempo”, tanto “por ação de desmatamento”, quanto por “essas 

coisa toda”, sugerindo que há outros tipos de impactos ambientais negativos: “foi degradando, 

né, foi perdendo aí a vazão”. 

As consequências destes impactos são reconhecidas pelo sujeito e geram incertezas, o 

que se revela na expressão “eu tenho duas ainda que tá perene no caso”, ou seja, hoje esse 

agricultor, segundo suas percepções, dispõe de 50% do potencial hídrico da propriedade, uma 

vez que “as outras [duas nascentes] nesse período de seca ainda” ... “final de setembro elas para 

de correr”.  O uso do advérbio (ainda) demonstra não ser garantido que haverá água no futuro, 

pois a mensagem está baseada em elementos do presente, na observação e análise empírica do 

espaço rural: “era água que no passado aí, há 15 anos atrás, todas elas era... era perene, né?” 

mas que “hoje já tem aí só duas que... que permanece assim. Mas diminuiu muito o fluxo dela, 

volume...”. Essa fala indica que as duas nascentes ainda perenes já demonstram redução de sua 

vazão, afetando o rio existente na propriedade. Conforme o discurso do mesmo sujeito, 

 
Metade, ou menos. Eu acho assim, de 50 (mm) pra uma polegada, por aí. 

Então, diminuiu muito. Mas ela corria tranquilamente, tranquilamente corria 

uns 100 milímetro de água na época da... então assim, com esse tempo todo 

aí, isso há 15 anos atrás. Então assim, minhas água, ela diminuíram, na 

verdade. Se for fechar essa conta, se a gente for fazer esse... esse balanço aí, as 

águas diminuíram, inclusive do rio. (VCII-CAST-AF-E-25: 19 – 19). 

 



101 

Que o rio também ele tinha um nível maior no passado, a gente observou 

isso ao longo do tempo, que esses brejo... e eu tenho uma área grande de brejo 

aí, em torno de 15 alqueires de brejo. Essa área que era brejada [úmida] 

totalmente na época da... o ano todo, hoje ela fica aí uns seis, sete meses 

alagada, e o restante enxuta (VCII-CAST-AF-E-25: 21 – 21).  
 

Ao dizer que o rio “tinha um nível maior no passado”, o emissor do discurso discorre 

sobre o “córrego que banha” a propriedade e que integra a rede hidrográfica do rio Palha, 

importante manancial para o agroecossistema da ZM. Vale lembrar que a ZM acumula altos 

índices de desmatamento. O município de Castanheiras, onde a propriedade se localiza, entre 

2004 a 2019 (intervalo de 15 anos), teve um incremento de desmatamento de 700.3 km2 (77.72 

%) para 733.9 km2 (81.45 %) (INPE, 2019). 

Conforme observado pelo emissor do discurso, ao longo dos últimos 15 anos, o 

desmatamento causado impacta as áreas que permaneciam naturalmente “brejadas” 

(encharcadas/alagadas) e agora ficam “enxutas” (secas). Essa são áreas caracterizadas pelo 

Código Florestal como veredas, em geral compostas por solos de baixa permeabilidade, 

hidromórficos, que precisam ser conservadas e/ou recompostas, pois há acúmulo de água de 

chuvas ou de cheias dos cursos d´água; compõem, portanto, parte importante do sistema 

hidrológico nos agroecossistemas.  

Considerem-se, agora, os segmentos abaixo: 

 
Esse brejo é o seguinte, ele tem parte de... de mata nativa, e parte dele já foi... 

porque isso vem de processo de 15 anos mais ou menos aí, de capim, esse 

capim do brejo aí... (VCII-CAST-AF-E-25: 25 – 25). 

 
Ele vai embora, ele (alastra), ele... não tem quem pare ele não, né? E aí... 

mas aí a floresta, essa floresta... essa, na verdade, da beira do rio aqui, do 

brejo, ela aumentou nesse tempo, porque o brejo foi enxugando e ele foi 

saindo mais, você entendeu? Então ela tinha menos quando sofria mais 

alagamento, que era mais alagada, a área aqui era... ela era mais alagada do 

que seca, então assim, ela ficava mais tempo alagada, né? (VCII-CAST-AF-E-

25: 31 – 31). 

 

Para além de “parte dele [brejo]  já foi [desmatado]”, existe ainda “esse capim do brejo”, 

se referindo às gramíneas africanas forrageiras Brachiaria plantaginea e/ou Brachiaria 

subquadripara a qual se “alastra” como vegetação predominante (Figura 11).  
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Figura 11 - Área ocupada por gramíneas do gênero Brachiaria em área sujeita a alagação em propriedade rural da 

região 

 

Foto: Arquivos pessoais do autor. 

 

A introdução dessa planta na região se deu com vistas a dar estabilidade aos taludes de 

estradas e barragens. Pela ausência de controle adequado, as consequências atuais são os 

impactos sobre a cobertura vegetal, pois a Brachiaria é uma forrageira de difícil controle: “não 

tem quem pare ele [capim]”. Em sua percepção, o agricultor afirma que a forrageira ocupa o 

espaço da floresta “da beira do rio aqui, do brejo” e, conforme os anos passaram, “o brejo foi 

enxugando e ele [capim] foi saindo mais”. Isso sugere a necessidade de desenvolvimento de 

técnicas para o controle e/ou erradicação da planta dessas áreas, considerando o impacto sob a 

floresta remanescente e por dificultar a recomposição da vegetação de áreas cobertas pela 

gramínea.  

Essa mudança na cobertura de solo, em 15 anos, ocasionou uma importante alteração 

no agroecossistema: atualmente, a área não fica mais alagada durante todo o ano, reduz a 

capacidade de recarga de água no solo e altera o ciclo hidrológico, ainda que em escala de 

propriedade. Esse efeito adverso limita a capacidade de suporte do ambiente quanto à provisão 

de água e, consequentemente, limita a capacidade produtiva. Nesse caso, o AF precisa realizar 

investimentos em recomposição da vegetação, para aumentar a disponibilidade de água e/ou 

dispor, cada vez mais, de infraestrutura de armazenamento (barragens e tanques). Deve-se 

salientar que essa infraestrutura é paliativa, pois dependerá da produção hídrica, já em declínio. 

Caso não sejam feitos investimentos nesse sentido, caso esse cenário se consolide o AF tem a 
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percepção de que terá sua atividade econômica atual (gado de corte) inviabilizada e/ou 

estagnada nos próximos anos.  

Na mesma região, outro sujeito reconhece um processo de reversibilidade e de 

disponibilidade de água, a partir da recomposição da vegetação: 

 
Bem, aqui a gente sente, né? Que a qualidade da água mudou, porque antes, 

a gente tinha até uma água até mais... mais suja, não era uma... uma água 

limpa. Agora, não, a qualidade dela... você sente que ela... Aumentou o 

volume dela também, aumentou bastante. Além do volume de manter... 

(VCII-CAST-AF-E-33: 55 – 57). 

 

O enunciado demonstra que a recomposição da vegetação, apesar de ter sido iniciada 

recentemente (aproximadamente há dois anos), já apresenta resultados positivos em termos de 

qualidade e volume. Essa percepção é feita de maneira comparativa em dois momentos: antes 

e após recomposição da vegetação. O resultado positivo, provavelmente, não se refere ainda ao 

plantio das árvores, mas sim à retirada de fatores de degradação, que já proporciona redução da 

compactação do solo pelo gado, da erosão, do surgimento de plantas espontâneas, a partir do 

banco de sementes do solo e/ou de dispersores naturais, dentre outros.    

Por outro lado, a conservação da cobertura florestal nativa é citada como fator crucial 

para a saúde dos agroecossistemas, conforme enuncia outro sujeito: 

 
Que tem a mata, o corgo [córrego], sempre ele tem mais água, né? Mais água. 

E sem o corgo, derruba tudo, seca tudo (VCII-NH-AF-N-176: 131 – 131). 

 

O segmento acima reafirma o conhecimento etnoecológico acerca da conservação da 

floresta como fundamental para a disponibilidade hídrica, bem como o de que a redução do 

volume das águas superficiais tem relação direta com o desmatamento. Esse reconhecimento 

decorre tanto da capacidade do sujeito em se historicizar, quanto do constante processo de 

ressignificação das relações com a natureza. Há de se refletir, da mesma maneira, que a base 

material/objetiva da formação identitária desses sujeitos foi induzida pelo trabalho de derrubada 

da floresta e que a base imaterial/subjetiva foi a barreira que a floresta outrora impunha aos 

sujeitos para sua produção e reprodução social. Agora, a disponibilidade hídrica se torna um 

dos objetos que os leva a refletir e a ressignificar sua relação com o ambiente.  

A construção imaginária sobre a possibilidade de faltar água para a continuidade do 

projeto de vida, decorrente da intensidade de uso dos recursos, constitui-se na nova base 

imaterial/subjetiva, formada a partir do assujeitamento dos AF frente ao discurso do novo 

ecologismo, enquanto a recuperação e/ou conservação da floresta, com foco na disponibilidade 

de água, constitui uma nova base material/objetiva.  
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Essa é uma contribuição importante apresentada nesta tese, corroborada pelo 

pensamento de que é a partir do processo de vida real que se representa o desenvolvimento dos 

reflexos e das repercussões ideológicas, que correspondem a sublimações necessariamente 

resultantes do processo da ida material observado empiricamente e que repousa em bases 

materiais. Não há história, não há desenvolvimento; serão antes os homens que, desenvolvendo 

a sua produção material e as suas relações materiais, transformam, com a realidade que lhes é 

própria, o seu pensamento e os produtos desse pensamento. Não é a consciência que determina 

a vida, mas sim a vida que determina a consciência (MARX; ENGELS, 2019). 

Dentre as consequências da redução da disponibilidade hídrica, nota-se por toda a região 

de estudo o crescimento de reservatórios de água em diversos estabelecimentos rurais 

(SCHMIDT et al., 2015) para fins de armazenamento, seja represas ou tanques, atendendo 

demandas da pecuária, piscicultura e/ou irrigação de lavouras, principalmente a cafeeira clonal. 

As atividades citadas, em especial as duas últimas, vêm sendo estimuladas na última década, 

pelo Estado, com bons resultados em termos de estruturação de cadeias produtivas, índices de 

produtividade e como alternativas econômicas de diversificação da produção para os AF. 

Embora a piscicultura não tenha sido citada como atividade econômica principal dos 

entrevistados, sabe-se que está presente nas propriedades rurais engajadas na restauração. 

Importante destacar o discurso midiático das políticas públicas que utilizam como clichê 

o termo “sustentabilidade”. Na prática, não são políticas de desenvolvimento sustentado, uma 

vez que não assumem metas de minimização de impactos ambientais acima das metas de 

crescimento econômico (MARQUES, 2015). Na verdade, são meramente políticas voltadas ao 

crescimento exponencial de indicadores econômicos.  

Políticas públicas altamente dependentes de água, como as citadas, devem estabelecer 

rapidamente mecanismos que busquem universalizar o acesso a esse recurso. Ao invés disso, o 

que se observa é que, a cada nova política econômica rural, provoca-se uma corrida para 

construção de estruturas de armazenamento de água, muitas delas implementadas sem 

autorizações ou licenças e com dimensionamentos inadequados. Isso tem provocado impactos 

nos ambientes aquáticos e conflitos pelo uso, situação agravada pela redução dos volumes 

decorrente do desmatamento e outros impactos. 

Assim como a percepção sobre a disponibilidade, o número de sujeitos que remeteram 

à questão de armazenamento da água foi maior para o AF-E (n=12) do que para AF-N (n=7). 

Nesse sentido, surgem nos discursos dos agricultores a situação de degradação presente e as 

incertezas futuras de não haver água suficiente para manutenção da propriedade, o que gera a 

necessidade do armazenamento, conforme se pode identificar no segmento abaixo: 
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Mas assim, se eu não tivesse essa represa, eu não tinha água aqui na frente, 

de agora em diante até... Aí de agora pra frente, eu tenho água por causa 

que é represado. Se não fosse represado não tinha, ela corta (VCII-NH-AF-

E-176: 177 – 177). 

 

A fala do entrevistado demonstra que a represa é infraestrutura fundamental para a 

propriedade, pois sem ela não haveria água disponível. O curso d’água represado não é 

suficiente para atender à demanda porque “ela [água] corta”, e “de agora em diante até...”, 

referindo-se ao período de estiagem que estava se iniciando35. Sem o reservatório, a atividade 

econômica desenvolvida, o café clonal irrigado, não alcançaria o índice de produtividade 

esperado pelo AF e, provavelmente, dificultaria o pagamento do financiamento bancário 

utilizado para implantação da atividade, 

Na Figura 12, a seguir, apresenta-se uma imagem de satélite comparativa entre os anos 

de 2010 e 2021, demonstrando as mudanças no uso do solo na propriedade do sujeito AF-E-

176 e a construção de estrutura de armazenamento de água: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 As entrevistas foram realizadas em julho de 2019 e setembro de 2020. 
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Figura 12 - Imagem de satélite comparativa entre os anos de 2010 e 2021, que demonstra as mudanças no uso 

do solo na propriedade do sujeito AF-E-176 e construção de estrutura de armazenamento de água 

 

 
Fonte: Google Earth (2021). 

Obs: Informações cartográficas ocultadas a fim de preservar a identidade dos sujeitos. 

 

 

A contenção da água por represas, quando ausente de dimensões adequadas e sem 

devida outorga, pode gerar prejuízos econômicos e ambientais a outros moradores da 
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comunidade, ocasionando conflitos, uma vez que restringe o acesso universal, conforme 

apontado no seguinte segmento discursivo: 

 
Mas o vizinho debaixo fez uma... uma represa uns tempos atrás pra usar na 

irrigação, né? E a água atingiu e subiu na... na minha propriedade também 

e aquele arvoredo morreu. Do meio pra cima ficou ainda lateral, mas do 

meio pra baixo, morreu tudo, né? Aquela represa não me beneficiou nada 

pra mim, né? Mas o pior é que matou as árvore, né?  (VCII-NH-AF-N-

187B: 100-106). 

 

O sujeito em questão descreve que a represa construída pelo vizinho se elevou a uma 

cota que ultrapassou os limites daquela propriedade, fruto de ausência de dimensionamento 

adequado. Logo, a estrutura influencia negativamente o ambiente a montante, inclusive 

ocasionando a morte das árvores que compõem a mata ciliar: “Aquela represa não me 

beneficiou nada pra mim..., mas o pior é que matou as árvore, né?” O emissor do discurso 

demonstra o passivo ambiental, que a partir de então é dele, sem que seja beneficiado, já que a 

elevação da cota se dará nos períodos de chuvas, enquanto nos meses de estiagem, quando a 

demanda por água aumenta, a cota é normalizada e não atende ao detentor do passivo.  

O mesmo sujeito cita, ainda, que fez o CAR, o qual, em tese, foi “bem aprovado”, em 

decorrência da área de APP conservada, porém o fato de a água ter invadido e danificado a 

vegetação o deixa apreensivo, pois sabe que pode ser multado ou notificado a recompô-la, 

mesmo que a tenha conservado ao longo do tempo, para a proteção da água de que dispõe em 

sua propriedade para suas atividades. Todavia, a construção das represas/tanques nem sempre 

é garantia de água suficiente para manutenção das atividades produtivas, conforme aponta o 

seguinte enunciado: 

 
Eu fiz duas represas no ano passado aí, no fim secou a água, uma acabou de 

secar ali agora, a outra lá embaixo, nem pegou água, não pega água, parece que 

a água que bate, retorna. E tem outra já mais velha, quando a gente comprou, 

tinha pra baixo, ela enche e fica cheinha, rapaz, bem-feita a represa, mas só 

que se der um mês, quarenta dias, parou a chuva, quarenta dias, pode ir lá ver 

que não tem uma gota d'água (VCII-CAST-AF-N-33: 213 - 213). 

 

Conforme identificado no segmento acima, o agricultor realizou investimentos para a 

construção de represas, com a finalidade de armazenar água para o período de estiagem; 

contudo, possivelmente devido à estrutura e composição do solo, as represas não atendem à 

demanda, pois ficam inutilizadas quando mais se precisa, a época de estiagem. Esse fato sugere 

que foram causados impactos negativos ao agroecossistema sem que houvesse um fator positivo 

na economia do AF. 
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Enquanto uso econômico, a água é indicada por 30% dos entrevistados, sendo a 

irrigação e os bebedouros para o gado os usos mais comuns. A Figura 13, a seguir, ilustra um 

bebedouro utilizado pelo gado em propriedade rural, no município de Rolim de Moura: 

 

Figura 13 - Bebedouro utilizado pelo gado em propriedade rural no município de Rolim de Moura 

 

 Fonte: Arquivos pessoais do autor. 

 Foto: Ferronato (2020). 

 

Os enunciados podem ser diferenciados entre os grupos, comparando-se as narrativas 

de dois vizinhos. Segue a narrativa do primeiro: 

 
Na verdade, assim, quando vocês falam em aumentar produção por área, igual, 

aumentar animal por área, você aumentou o consumo de água, né? Levando 

por base aí o consumo do animal por dia, né? Então, quer dizer, você tem que 

ter mais água. E mais água, mais bem distribuída também, o que não tava 

acontecendo, porque aí ficava uma água aqui na frente, que é a que tem perene 

ali da represa, e o rio, deslocadas, você entendeu como é que é? Bem 

localizadas. Quer dizer, as outras água que eu tenho lá, eu tenho que manter 

elas, porque elas tão no lugar estratégico... (VCII-CAST-AF-E-25: 86 - 86) 

 

A narrativa do AF-E associa o aumento de produtividade à disponibilidade hídrica. Para 

alcançar a produtividade almejada, é necessária a recomposição e/ou conservação florestal, fato 

que o leva a se engajar e investir na floresta para produção hídrica. Observe-se, agora, a 

narrativa do segundo:  
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Tem duas que não secou tudo, não, né? Mas aí... secou sim. Muito gado que 

perdeu ano passado de beber água xôxa demais, né? Eles mesmo vai 

dentro... Lugar quando tem água em fartura, a pessoa faz alguma coisa, 

mas lugar que é seco, rapaz, um pocinho só pra todos os gados, não dá pra 

plantar essas coisas que tem que aguar, né? (VCII-CAST-AF-N-25: 176 - 176) 

 

Para o AF-N, a associação é feita a partir da comparação do valor econômico de uma 

propriedade com água e uma propriedade sem água. A quantidade de água se traduz no preço 

da terra, afinal, “Lugar quando tem água em fartura, a pessoa faz alguma coisa” e o lugar que 

não tem água, em tese, é restrito. No mesmo segmento, o agricultor reconhece que a degradação 

de sua propriedade lhe causa prejuízo financeiro: das três nascentes que existem na propriedade, 

uma delas “secou sim”, ocasionando perdas, morte ou venda de parte do gado, por “beber água 

xôxa demais” (Cf. Erro! Fonte de referência não encontrada.13). O uso da expressão “xôxa” r

epresenta à baixa quantidade e qualidade de água disponível, que não está protegida de fatores 

de degradação: “Eles [gado] mesmo vai dentro...” 

Ao ser questionado sobre remanescente de vegetação existente na propriedade, o sujeito 

não reconheceu sua conservação como importante. Em sua percepção, mesmo que exista 

dificuldades em relação à água, é mais rentável a conversão da floresta em pasto, o que 

aumentaria a produtividade, conforme sugere em sua narrativa: 

 
Não, agora se eu acabasse aqui com ela [mata], pra mim... ficar só os capim, 

se não... propriedade pequena você não produz nada, rapaz, começa a render, 

você tem que vender (VCII-CAST-AF-N-25: 101 - 101). 

 

Evidencia-se, nesse enunciado, o interdiscurso desenvolvimentista, oriundo das décadas 

de 1970, quando da implantação dos Programas de Colonização Integrada (PIC), replicado 

inúmeras vezes no meio rural e/ou por agentes públicos que explicitam e revivem essa memória, 

o que contribui para a manutenção dos divergentes pontos de vista, como o caso dos vizinhos 

acima, que corroboram a discussão de que as políticas públicas para a agropecuária, apesar de 

utilizarem o bordão “sustentabilidade”, na prática, estão distantes de sua aplicação. As 

diferentes percepções sobre o uso do espaço demonstram claramente esse fato.  

O resultado de tais influências faz com que o sujeito VCII-CAST-AF-N-25 pressione 

negativamente o agroecossistema, ao não se alinhar às diretrizes de sustentabilidade. O sujeito 

VCII-CAST-AF-E-25, alinhado às diretrizes, por sua ação proativa de planejamento - que inclui 

a conservação e a recomposição da vegetação como parte importante para a consecução dos 

objetivos pretendidos - demonstra visão integrada do uso do solo. Por serem vizinhos, é 

provável que, em algum momento, em médio ou longo prazo, a propriedade do sujeito VCII-
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CAST-AF-N-25 seja incorporada à propriedade do sujeito VCII-CAST-AF-E-25, pois este, ao 

alcançar seus objetivos, terá acumulado capital para comprá-la. O outro, sem mudança de suas 

concepções, poderá chegar ao limite do potencial produtivo da propriedade já em declínio. 

 A percepção de água, enquanto bem comum de direito universal foi obtida a partir dos 

discursos relativos à conservação e/ou recuperação de aspectos relacionados a água, visando o 

uso coletivo na comunidade e o bem-estar social. Essa percepção foi abordada por 20% dos 

sujeitos, sendo cinco AF-E e três AF-N, dentre os quais quatro eram vizinhos e com 

propriedades situadas na mesma região. Segue a análise de alguns casos: 

 

É. Porque... Desce, né? E vai indo pros outros... sítios. É. Aí beneficia (VCII-

NH-AF-E-182B: 143 - 143).  

 

Todo mundo deixou as beiradas de rio, aí nem... é emendada diretão. 

(VCII-NH-AF-N-182B: 134 - 135). 

 

E essa aqui [nascente] que vem do vizinho, passa aqui, passa aqui no meu e o 

outro vizinho que cai aqui no meu também (VCII-NH-AF-E-187B: 64 - 64).  

 

Vem de fora [a água] (VCII-NH-AF-N-187B: 91 - 92). 

 

Os quatro enunciados acima dispostos são de AF cujas propriedades estão localizadas 

no município de Novo Horizonte do Oeste. É evidente a relação social estabelecida que 

favorece o diálogo e o entendimento de que a água precisa ser compartilhada. O segmento 

“Desce, né? E vai indo pros outros” se refere à água de uma nascente, na propriedade, que está 

sendo recuperada, enquanto “Todo mundo deixou as beiradas de rio, aí nem... é emendada 

diretão”. Esses enunciados sugerem a conservação de um corredor ecológico que beneficia toda 

a comunidade.  

No segundo enunciado, a água que atende à demanda da propriedade se origina em 

nascentes de dois vizinhos a montante. Ao receberem a água de nascentes conservadas, os AF 

são beneficiados e estimulados a recompor a vegetação, o que beneficiará o vizinho a jusante, 

o qual recebe a água que “vem de fora”. 

 Essa relação comunitária se alinha ao sexto objetivo do desenvolvimento sustentável 

(ODS 6), que busca assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento 

para todos. Além disso, exemplifica a importância do envolvimento comunitário para 

conservação e recuperação dos serviços ecossistêmicos de provisão, não apenas de água. O 

estabelecimento de corredores ecológicos junto aos cursos d’água é uma das estratégias que 

devem ser adotadas, pois, além de favorecer a biodiversidade e reestabelecer o fluxo gênico, 
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podem reforçar as relações sociocomunitárias e reduzir possíveis conflitos quanto á 

disponibilidade hídrica para o desenvolvimento econômico em bases sustentáveis. 

 Ao analisar a provisão de água sob perspectiva holística, a disponibilidade hídrica é de 

extrema relevância e pode ser classificada como tema agregador na ideologia de provisão. Ter 

ou não água reflete diretamente na capacidade de produção e valor da terra, pois as cadeias 

produtivas são altamente dependentes desse recurso natural. Essa relação entre água e 

desenvolvimento econômico pode ser considerada a ideologia determinante na conservação 

e/ou recomposição da vegetação na propriedade rural, tanto para AF-E quanto para AF-N. 

 Na coocorrência de formações discursivas identificadas (Erro! Fonte de referência n

ão encontrada.14), é nítida a preocupação com a redução dos volumes hídricos, associada à 

melhoria de índices de produtividade das atividades econômicas desenvolvidas. A relação entre 

disponibilidade e armazenamento de água se sobrepõe para 48% (n=19) dos sujeitos e para 35% 

(n=14), quando a coocorrência é entre disponibilidade e água para uso econômico. A relação 

entre água para uso econômico e armazenamento se sobrepõe para 20% (n=8) dos sujeitos.  

 

Figura 14 - Modelo de coocorrência de formações discursivas associadas aos serviços ecossistêmicos de 

abastecimento sob a perspectiva da provisão de água. A espessura das linhas e números são o número de sujeitos 

com segmentos discursivos codificados para ambos as formações discursivas. 

 

Fonte: Gerado por MAXQDA Analytics Pro 2020 a partir de dados do autor. 

 

4.2.1.5 A perspectiva holística sobre as ideologias presentes nos serviços ecossistêmicos 

Os resultados da ADf relativos ao etnoconhecimento dos serviços ecossistêmicos, 

revelam a relevância do uso direto dos serviços ecossistêmicos para o AF da região de estudo, 

bem como evidenciam a visão utilitarista da natureza. Quanto mais bens o ambiente 
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proporciona, mais presente esses estão na discursividade desses sujeitos. Corroboram com esses 

resultados as afirmativas sobre a alta dependência da população rural brasileira de bens e 

serviços ecossistêmicos (SINGH et al., 2010) e as consequências negativas da condição de 

pobreza e o aumento e pressão, dessa dependência sobre os ambientes naturais 

(ECHEVERRÍA, 2000; LIMA; POZZOBON, 2005; WAQUIL; FINCO; MATTOS, 2004).  

Dentre as formações discursivas vinculadas à ideologia da provisão, os recursos 

medicinais não se associaram a nenhuma das outras quatro categorias desse grupo, ou seja, 

trata-se de um discurso isolado e distante da percepção dos AF sob a perspectiva da 

recomposição e/ou da conservação da vegetação (Figura 15).  

 
Figura 15 - Síntese do número de segmentos discursivos vinculados às formações discursivas dos serviços de 

provisão e o número de coocorrência de códigos 

 

      Fonte: Gerado por MAXQDA Analytics Pro 2020 a partir de dados do autor. 

 

A partir do modelo de coocorrência de códigos, nota-se que a conservação e/ou 

recuperação de florestas sob a perspectiva de manutenção dos recursos hídricos é o tema de 

maior relevância para os agricultores. É a única formação discursiva que se conecta com as 

outras tipologias de provisão, exceto a de recursos medicinais, como dito, isolado. Com base 

nessa observação, é possível afirmar que os arranjos mentais desenvolvidos pelos agricultores, 

quando consideram os serviços ecossistêmicos, têm como ideologia central o abastecimento da 

propriedade rural, em que a disponibilidade hídrica é prioritária, enquanto as demais provisões 

são tratadas como perspectivas secundárias. 
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 A análise comparativa entre AF-E e AF-N, para as 17 formações discursivas 

categorizadas pela ADf nas quatro categorias de serviços ecossistêmicos, confirmaram a 

preocupação dos sujeitos em relação às provisões, principalmente do abastecimento de água, 

bem como a regulação de sequestro e armazenamento de carbono (Figura 16). 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 16 - Síntese de formações ideológicas e discursivas que compõem o etnoconhecimento acerca dos 

serviços ecossistêmicos, quanto ao número de sujeitos em cada município de estudo 
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Esse resultado, nos traz à luz que, de maneira geral, os argumentos são construídos em 

bases materiais/objetivas e imateriais/subjetivas constituídas nas relações estabelecidas com 

território e com a cultura através dos valores, tradições, crenças e costumes, que alicerçam a 

identidade territorial (SILVA; MENDES, 2010). O vínculo com o local é parte do processo de 

construção da identidade, somado aos aspectos biológicos, psicológicos e sociais (MOURÃO; 

CAVALCANTE 2011), este último aspecto representado pelas tradições, as culturas, as 

crenças, os valores, os ritos, as representações e as próprias relações sociais (ANJOS et al., 

2008).  

Ficou demonstrada, na discursividade, que as memórias relativas às dificuldades 

encontradas na ocupação e o trabalho demandado para derrubar a floresta e tomar posse da 

propriedade rural solidifica a ideia da terra como meio de produção/reprodução social. Esse 

entendimento resta evidente na análise do seguinte enunciado: 

 
Acho que se fosse pra mim fazer isso aí, eu prefiro vender e mudar daqui, eu não 

aguento mais, pra quê? Trabalhei muito, ixi, parei em barraco de lona, bebendo água 

de córrego quando chovia, água suja. Ixi, o sofrimento na minha vida que eu passei, 

acho que já chega (VCI-RM-AF-N-24, Pos. 224). 

 

O segmento corrobora a afirmativa de que, historicamente, a consolidação da posse da 

terra e o desenvolvimento das atividades produtivas proporcionaram melhores condições de 

infraestrutura e qualidade de vida para os imigrantes (PEDLOWSKI; DALE; MATRICARDI, 

1999). Logo, a indagação “pra quê?”, demonstra que não faz sentido para o sujeito, após um 

longo período de “sofrimento”, na busca de melhorar suas condições de vida, ter que se dedicar 

à recomposição da floresta. A esse respeito, o entrevistado diz: “não aguento mais”, referindo-

se à força de trabalho. Para esse sujeito, é preferível mudar-se do que recuperar a área.  

É necessária a compreensão de que as relações com o território são constantemente 

ressignificadas. Confrontam-se as concepções de valores, tradições, crenças e costumes dos 

sujeitos com influências culturais de povos tradicionais da Amazônia, imigrantes de diversas 

regiões, o empirismo sobre as mudanças ambientais locais, as comunicações sobre mudanças 

climáticas globais, as leis, os movimentos organizados entre outros. Esse confronto das 

formações ideológicas ocorridas historicamente compõe o interdiscurso desses agricultores e 

se faz presente na discursividade. As narrativas que marcam o início do processo de colonização 

e a formulação do pensamento ecológico, tão evidente no momento atual, é indicador de que os 

agricultores familiares da ZM se encontram em pleno processo de construção de sua identidade 

territorial, o que se revela na discursividade, conforme demonstrado pelo trecho a seguir: 
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Se a gente tivesse um conhecimento quando a gente comprou aqui, era 99, talvez a 

gente não teria... teria que ter deixado pelo menos um alqueire de mato sem derrubar 

(VCII-RM-AF-N-227, Pos. 50). 

 

Nesse processo de ressignificação das relações do vínculo com o território e a 

construção de identidade, tanto a contenção do desmatamento quanto a necessidade de 

recomposição da vegetação são influenciadas pelos constantes embates político-ideológicos 

(BECKER, 2005). De um lado estão aqueles que não articulam as políticas públicas da 

agropecuária com as características dos agroecossistemas, impactando negativamente os 

serviços ecossistêmicos, principalmente pelo fato dessas políticas não abordarem a capacidade 

de suporte dos ambientes naturais. De outro, aqueles que se empenham no reconhecimento da 

natureza enquanto prestadora de serviços ecossistêmicos e a necessidade de valorá-los.  

Esse embate contribui para a manutenção da agricultura extrativa de baixo rendimento, 

que ocasiona a abertura de novas áreas e dificulta a implantação de iniciativas de recomposição, 

mesmo em ambientes extremamente degradados. A decisão entre engajar-se na recomposição 

ou conservar a floresta remanescente, está associada, como vimos, principalmente aos bens que 

ela pode oferecer. 

 

4.2.2 Fatores decisórios intrínsecos a decisão de AF pela conservação ou recomposição da 

vegetação 

Os fatores decisórios intrínsecos representam 25% dos segmentos, constituindo-se de 

uma formação ideológica que remete à autonomia dos agricultores quanto a tomada de decisões 

sobre o estabelecimento rural por eles gerenciados. Essa afirmativa está embasada por cinco 

formações discursivas, que demonstram a percepção do sujeito sobre o território de seu 

domínio, do qual usufrui para sua reprodução social.  

O Quadro 4, abaixo, demonstra as características aglutinadoras que compõem as 

formações discursivas e ideológicas, sob as perspectivas dos fatores decisórios intrínsecos: 
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Quadro 4 - Características aglutinadoras do corpus da pesquisa presentes na discursividade e nos objetos 

discursivos que compõem as formações discursivas e ideológicas sob a perspectiva dos fatores decisórios 

intrínsecos 

Formações 

ideológicas 

Formações 

discursivas 

Características dos objetos 

discursivos 
Discursividade 

Gerenciamento 

da propriedade 

rural 

(a) Consciência 

Discursos que não atribuem a fatores 

extrínsecos a decisão de conservar ou 

recompor florestas, representam a 

compreensão dos impactos ambientais 

sobre o ambiente e a qualidade de vida 

como fatores determinantes na 

conservação e/ou recomposição da 

vegetação. 

Fatores internos à 

propriedade rural, 

que estimulam (ou 

não) processo de 

tomada de decisão 

para conservação, 

recomposição da 

vegetação (ou não). 

(b) Oportunidade de 

negócios 

Discursos relativos à obtenção/doação 

de insumos como fator determinante 

para recomposição da vegetação com 

objetivo de venda da produção 

proporcionada pelas áreas 

(c) Planejamento 

Consideram os recursos naturais como 

elementos de planejamento da 

propriedade, seja a curto, médio ou 

longo prazo, seja no (re)ordenamento 

do uso do solo e/ou visando alterações 

no perfil econômico e/ou de qualidade 

de vida dentre outros. 

(d) Investimento 

Demonstram expectativas geradas a 

partir do investimento empregado para 

recompor áreas, seja do ponto de vista 

econômico, ambiental, de qualidade de 

vida ou outros 

(e) adversos 

Não associam a floresta a nenhum 

outro significado econômico, cultural, 

estético, ambiental, demonstrando 

distanciamento etnoecológico e/ou 

desconhecimento do potencial 

econômico da floresta em uma 

propriedade e/ou como causadora de 

prejuízos econômicos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A formação ideológica representa os fatores decisórios intrínsecos e diz respeito ao 

gerenciamento da propriedade rural, composto por cinco formações discursivas. Os grupos AF-

E e AF-N evidenciaram tendências diferentes quanto aos discursos que compõem essa ideologia 

(Figura 17). 
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Figura 17 - Tendências das formações discursivas dos sujeitos AF-E e AF-N quanto à ideologia do gerenciamento 

da propriedade rural 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 A tomada de consciência e o planejamento do uso do solo são as formações discursivas 

mais evidentes, representadas nos discursos de 75% (n=15) AF-E e de 45% (n=9) AF-N, e estão 

intimamente associadas, conforme se verifica no segmento abaixo: 

 
No certo, é. Porque a cabeceira da mina, rapaz, tinha que ter... todo mundo... todo 

mundo segurar, né, e plantar, porque é um trem que é... Mas antes, agora que a gente 

pensa assim, mas uns anos atrás ninguém pensava nisso, né? Ninguém pensava. 

(VCII-NH-AF-E-187, Pos. 79). 

 

 Nesse discurso, o sujeito demonstra a tomada de consciência a partir do uso histórico 

do solo na propriedade, pois “agora que a gente pensa assim, mas uns anos atrás ninguém 

pensava nisso, né? Ninguém pensava”. Ao generalizar o processo de tomada de consciência, o 

sujeito primeiro ratifica sua percepção junto ao interlocutor e, na sequência, confirma sua 

hipótese, na tentativa inconsciente de se isentar da responsabilidade pelos danos decorrentes do 

processo de colonização, com pouco ou nenhum planejamento ambiental prévio. Essa mesma 

generalização é feita ao reconhecer, pelas suas percepções, que “todo mundo” deve “segurar...a 

cabeceira da mina”, demonstrando a importância da conservação ou reversão dos impactos 

ambientais causados. 

 Esse mesmo entendimento se apresenta na discursividade de AF-N, o qual compreende 

que “se a gente tivesse um conhecimento quando a gente comprou aqui, era 99 [ano de 1999], 

talvez a gente não teria... teria que ter deixado pelo menos um alqueire de mato sem derrubar 

(VCII-RM-AF-N-227, Pos. 50). Esse segmento demonstra que o serviço de ATER, em que pese 
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a existência pretérita da legislação ambiental, não cumpriu seu dever informativo e que as 

políticas públicas de desenvolvimento não observaram as normas. 

 Assim, ambos os grupos evidenciam a consciência de que a floresta não deveria ter sido 

derrubada, pois o desmatamento revelou fragilidades do agroecossistema que impactam a 

dinâmica socioeconômica regional. Porém, há uma característica importante a ser destacada: se 

a percepção que leva à tomada de consciência é similar entre os grupos e se expressa a partir da 

observação dos impactos negativos do desmatamento, então, inserção da recomposição florestal 

ao planejamento pode ser diferente entre os grupos. 

 Os AF-E são mais impactados e buscam estabilizar ambientalmente as áreas sensíveis 

nas propriedades e por isso inserem a restauração em seu planejamento. Os AF-N, por sua vez, 

não necessariamente incorporam a recomposição ao seu planejamento, por dois motivos: a) não 

perceberam as consequências negativas; b) não precisam, pois mantiveram cobertura florestal 

nas propriedades. Essas duas percepções são destacadas nos segmentos abaixo: 

 
Eu quero... na cabeceira ali eu quero mandar a cerca mais pra lá um pouquinho, plantar 

mais ainda naquela cabeceira. Eu quero dar mais uma reforçada lá. Ainda dá um 

pouquinho de erosão, né?  (VCII-CAST-AF-E-33, Pos. 39). 

 

Três corgo na propriedade. A beira do corgo é tudo mato assim, tudo árvore assim. 

Igual é aqui direto. A beira dos corgo é assim, só tem mato. O corgo passa dentro da 

reserva. (VCII-NH-AF-N-176, Pos. 103-104) 

 

 Na comparação entre os discursos de AF-E-33 e AF-N-176, pode-se ter maior clareza 

sobre essa questão. AF-E busca ampliar a área de recomposição, pois percebeu que, ao ser 

recuperada, a mata ciliar ajudou a conter a erosão e, por isso, planeja ampliar a proteção. Esse 

fato denota a soma dos fatores de tomada de consciência e planejamento do uso do solo. Por 

outro lado, AF-N não precisa, pois manteve a floresta conservada ao longo do tempo, o que 

também denota a soma dos mesmos fatores. Isso é reforçado pelas formações discursivas sobre 

o investimento na propriedade rural em 30% AF-E (n=6) e 10% AF-N (n=2) e, enquanto 

oportunidade de regularização ambiental em 25% AF-E (n=5) e 10% AF-N (n=2).  

Para ambos os grupos, incorporar a recomposição da vegetação ao seu planejamento 

significa buscar estratégias de investimento associadas à oportunidade de regularização 

ambiental, sem que ocorram perdas econômicas, segundo evidenciam os seguintes enunciados: 

 
Ah, se eu fosse plantar dois alqueires de palmito hoje, um alqueire pra mim... hoje se 

for zelar dele desde ladinho, você adubar ele, você tira um salário de um... você... dá 

pra tirar uns 60 mil num alqueire de palmito, você cortando ele e vendendo... no ano, 

né? E um alqueire de boi? Não dá nada, né? (VCII-NH-AF-E-12, Pos. 184). 
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Se for pra mim plantar as árvore, têm que ser numa área de pasto que possa o pasto 

continuar embaixo e árvores que traz retorno, né? (VCII-RM-AF-N-227, Pos. 76). 

 

Os pontos de vista revelados nos segmentos acima, demonstram diferentes perspectivas: 

para o AF-E-12, a recomposição da vegetação a partir da provisão de alimentos para 

comercialização é uma excelente estratégia de investimento em comparação com a pecuária; 

para o AF-N-227, a pecuária precisa ser mantida e as árvores plantadas precisam ocupar a 

mesma área e não podem prejudicar a pastagem, além de oferecer retorno. 

Nesse sentido, as iniciativas de recomposição realizadas na região são propulsoras do 

engajamento, pois significam uma alternativa de investimento de baixo custo, que pode 

proporcionar maiores ganhos econômicos no futuro, como se pode ver no seguinte trecho: 

 
Não. Na época fui lá no viveiro, eu falei: "Tem muda...?". Fui atrás... não sei nem que 

muda que eu fui atrás. Aí o cara falou: "Ah, tem aroeira". Falei: "Opa, quero". Aí 

trouxe. Falei: "Ó, tem buriti?" "Tem" "Eu quero". Eu tenho um plantio de buriti lá, 

tem uns pé que tá bem mais alto que esse aqui. Tá grosso o pé embaixo, tá grossão 

assim (VCI-RM-AF-E-107, Pos. 123). 

 

Todavia, nota-se que no total, aproximadamente 35% dos sujeitos, 20% (n=4) AF-E e 

de 50% (n=10) AF-N, apresentam discursos adversos à recomposição e/ou conservação, pois 

não associam a floresta a significados econômicos, culturais, estéticos e/ou ambientais. 

Portanto, são ideologicamente distantes dos potenciais que a vegetação lhes pode proporcionar, 

conforme ilustra o segmento: 

 

Não tem uso, porque é mata e eu acredito, assim, que é errado ter duas reserva, pra 

que duas reserva? (VCI-RM-AF-E-196, Pos. 115). 

 

 Para AF-E-196, “é errado ter duas reserva” pois as áreas “não tem uso”. Esse agricultor, 

em seu CAR, não possui passivo de vegetação, portanto está regular perante a vegetação; sua 

propriedade rural compõe um assentamento coletivo, em que a área de Reserva Legal é 

compartilhada e seu engajamento se dá a partir do plantio de sistemas agroflorestais, na busca 

de obter maior rendimento de sua área. Esse discurso adverso se dá pelo interdiscurso do 

desenvolvimento, importado dos períodos de colonização. Para esse sujeito, a floresta impede 

seu desenvolvimento econômico, pois ele não poderá desmatar e ampliar sua área de produção 

e nem mesmo tem a oportunidade de explorar matéria prima de valor comercial, como a 

madeira. Essa mesma concepção se manifesta no seguinte enunciado: 

  
Rapaz, eu andei derrubando bastante aqui, tava demais, sombra demais, e aí foi...  

aqui, tem uma figueira bem ali, aí eu falei, "essa danada vai crescer, mais pra frente 
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vai ter de cortar depois de grande", aí já mandei cortar, por causa da folha sabia? Essa 

bicha tem uma folhona larga, grandona, mas todo dia de manhã cedo ia amanhecer 

forrado assim debaixo. E não tem serventia pra nada, né? Nem a sombra dela não 

prestava (VCII-CAST-AF-N-33, Pos. 240). 

 

A análise de agrupamento em modelo de rede das formações discursivas (Figura 18) 

ilustra que, quanto maior a presença de discursos conscientes, maiores são as inserções da 

recomposição e/ou conservação da vegetação no planejamento de uso do solo das propriedades 

independente dos grupos.  

No entanto, a relação dessas duas formações discursivas com a geração de 

oportunidades de negócios e investimentos na propriedade é mais presente em AF-E (Figura 

19). Essa tendência se dá pela associação entre a tomada de consciência e o interesse de receber 

apoio e investimentos enquanto benefícios, às vezes a doação de insumos e/ou assistência 

técnica.  

Ao contrário, os AF-N não vislumbram a recomposição vegetal como oportunidade de 

negócios e tendem a não investir, mantendo-se numa posição de adversidade, mesmo que a 

relação entre consciência e planejamento seja proporcionalmente tão relevante quanto para AF-

E (Erro! Fonte de referência não encontrada.20).  A seguir, estão dispostas as Figuras 18, 1

9 e 20, que ilustram as considerações aqui formuladas: 

 

Figura 18 - Mapa-código da análise de agrupamento para as formações discursivas relativas à ideologia de 

gerenciamento da propriedade rural de ambos os grupos. As cores das esferas simbolizam a proximidade dos 

códigos, os números juntos as formações discursivas a quantidade de segmentos codificados em cada formação, a 

espessura das linhas e números das linhas a quantidade de sujeitos com segmentos codificados para ambas as 

formações discursivas 

 

Fonte: Gerado por MAXQDA Analytics Pro 2020 a partir de dados do autor. 
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Figura 19 - Mapa-código para as formações discursivas relativas à ideologia de gerenciamento da propriedade 

rural para o grupo AF-E. As cores das esferas simbolizam a proximidade dos códigos, os números juntos as 

formações discursivas a quantidade de segmentos codificados em cada formação, a espessura das linhas e números 

das linhas a quantidade de sujeitos com segmentos codificados para ambas as formações discursivas 

 

Fonte: Gerado por MAXQDA Analytics Pro 2020 a partir de dados do autor. 

 

Figura 20 - Mapa-código para as formações discursivas relativas à ideologia de gerenciamento da propriedade 

rural para o grupo AF-N. As cores das esferas simbolizam a proximidade dos códigos, os números juntos as 

formações discursivas a quantidade de segmentos codificados em cada formação, a espessura das linhas e números 

das linhas a quantidade de sujeitos com segmentos codificados para ambas as formações discursivas 

 

Fonte: Gerado por MAXQDA Analytics Pro 2020 a partir de dados do autor. 
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4.2.3 Fatores decisórios extrínsecos à decisão de AF pela conservação ou recomposição da 

vegetação 

Os fatores decisórios extrínsecos representam 8% dos segmentos analisados. São 

constituídos de uma formação ideológica que remete às influências da comunicação e 

informação sobre a tomada de decisão, caracterizada por seis formações discursivas. Nessa 

perspectiva do etnoconhecimento, são evidenciados interdiscursos relativos às influências 

externas à propriedade rural, as quais levam os sujeitos a decidir ou não pela conservação e/ou 

recomposição florestal no estabelecimento rural.  

O Quadro 5, a seguir, demonstra as características aglutinadoras que compõem as 

formações discursivas e ideológicas, sob as perspectivas dos fatores decisórios intrínsecos: 

 

Quadro 5 - Características aglutinadoras do corpus da pesquisa presentes na discursividade e nos objetos 

discursivos que compõem as formações discursivas e ideológicas, sob as perspectivas dos fatores decisórios 

extrínsecos 

Formações 

ideológicas 

Formações 

discursivas 

Características dos objetos 

discursivos 
Discursividade 

Comunicação e 

informação 

(a) Extensão rural 

Indicações de instituições 

públicas/privadas como orientadoras 

e/ou incentivadoras, por meio de seus 

instrumentos técnicos/legais, da 

recomposição e/ou conservação 

florestal 

Fatores externos à 

propriedade rural que 

estimulam (ou não) o 

processo de tomada 

de decisão para 

conservação, 

recomposição da 

vegetação 

(b) Mídia 

Relacionam a influência da mídia na 

geração de informações que subsidiam 

a tomada de decisão para conservação 

e/ou recomposição da vegetação. 

(c) Intercâmbio 

Remetem à decisão de conservar ou 

realizar a recomposição da vegetação, 

a partir de viagens pessoais e/ou 

intercâmbios, que proporcionaram a 

sensibilização a respeito dos impactos 

e consequências das mudanças nas 

paisagens rurais ou ainda de processos 

de reversão de passivos ambientais. 

(d) Pesquisa 

Reconhecem o 

conhecimento/confiança dos 

agricultores - nas pesquisas realizadas 

- como fundamental e garantia para o 

sucesso da conversação e/ou 

recomposição da vegetação. 

(e) Alheio 

Discursos que não reconhecem 

nenhum tipo de aproximação de 

terceiros com a finalidade de conservar 

ou recompor florestas. 

(f) Legislação 

Reconhecimento do papel da 

legislação para conservação e 

recomposição da vegetação e de sua 

aplicação. 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Os fatores decisórios externos à propriedade estão presentes da discursividade e são 

responsáveis pela constituição das ideologias relativas à comunicação e informação, compostas 

por seis formações discursivas. Os grupos AF-E e AF-N apresentaram tendências similares 

quanto aos discursos que compõem essa ideologia, sendo a Extensão Rural o componente mais 

representativo, correspondente a 32% dos entrevistados (35% AF-E e 30% AF-N), conforme 

ilustrado na Figura 21, a seguir:  

 

Figura 21 - Tendências das formações discursivas dos sujeitos AF-E e AF-N quanto à ideologia da comunicação 

e informação 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A comunicação promovida pelo serviço de extensão rural, seja público ou privado, é de 

alta relevância quando se trata de informação e deve promover uma ampla abordagem, 

voltando-se ao planejamento para o uso adequado do solo, fato que nem sempre é observado na 

prestação desse importante serviço. Tal inobservância culmina em consequências deletérias ao 

agroecossistema e, consequentemente, na conservação de áreas estratégicas e sensíveis. Isso é 

grave, uma vez que, após décadas, os agricultores e o poder público precisam investir na 

reversibilidade dos danos causados, ao invés de canalizarem investimentos em outras 

tecnologias voltadas, inclusive, a reduzir o esforço físico necessário para o desempenho da 

atividade laboral, o aumento da produtividade com técnicas conservacionistas etc. 

Como alternativa a estes atuais sistemas de produção, deve ser considerada a abordagem 

da agricultura sustentável, que ainda não tem uma definição simples e direta, tampouco 
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significa o descarte de tecnologias ou práticas única e simplesmente ideológicas. Este modo de 

fazer agricultura tem como base os seguintes princípios-chave: integração de processos 

biológicos e ecológicos; no mínimo de insumos não renováveis; uso produtivo dos 

conhecimentos e habilidades dos agricultores; uso produtivo das capacidades coletivas para 

resolução de problemas comuns. Para fazer este tipo de agricultura, é fundamental compreender 

que sustentabilidade agrícola implica a necessidade de ajustar esses fatores às circunstâncias 

específicas de diferentes sistemas agrícolas. Não é inteligente supor que a agricultura 

sustentável implica a redução líquida de insumos, pois isso pode tornar esses sistemas 

essencialmente extensivos, exigindo mais terra para produção. As evidências bem sucedidas 

surgem em torno da intensificação e da melhor utilização dos recursos existentes, sejam naturais 

ou tecnológicos (PRETTY, 2008). 

Essa abordagem mais sustentável deve partir do serviço de ATER, pois a relação 

agricultor-extensionista, muitas vezes, é de confiança e o agricultor deposita, no conhecimento 

técnico, sua esperança de melhorar suas condições de vida, trabalho e renda. O extensionista, 

como referência técnica, deve assumir a responsabilidade e o lugar de fala. A posição que o 

serviço ocupar poderá favorecer a conservação ou não, como se nota nos segmentos a seguir: 

 

Assim, porque através até dessas mudas de cacau, maracujá, foi através da [nome], 

né, da Emater, passou acho que meu contato pra você, aonde eu consegui, né? Quer 

dizer, eles que incentivaram, né? (VCII-CAST-AF-E-34, Pos. 50). 

Uma vez o povo da Emater veio fazer uma reunião na igreja ali. Isso deve ter uns oito 

ano. Aí eu falando pra ela, ela falou: "Ó, pelo tamanho da sua terra, a lei tem que dá 

direito do senhor mexer no mato um pouco ainda". Porque tem floresta até demais 

pelo tamanho da terra, 16 alqueire. (VCI-RM-AF-N-2065, Pos. 88).  

 

O sujeito AF-E-34 reconhece que o papel de articulação foi realizado pelo extensionista 

rural, cuja mediação possibilitou que fossem iniciadas as ações de recomposição por meio de 

sistemas agroflorestais na propriedade rural. Porém, o extensionista também pode promover 

um reação inversa, contrária à saúde do agroecossistema, conforme aponta o sujeito AF-N-2065 

que, após uma reunião, compreendeu que ainda há em sua propriedade uma porção de terra que 

pode ser desmatada, “porque tem floresta até demais pelo tamanho da terra, 16 alqueire”. Esse 

segmento demonstra a clara ineficiência da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (PNATER) em promover o desenvolvimento e o uso sustentável da floresta e prover, de 

fato, a multifuncionalidade da agricultura familiar. 

O paradoxo desses dois discursos demonstra a ausência de diretrizes alinhadas à 

conservação e/ou à recomposição, bem como da sustentabilidade. Além desse desalinhamento, 
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há um baixo número de agricultores atendidos pelo serviço, 40% dos entrevistados recebem 

ATER, a maioria AF-E (n=11), duas vezes o número de AF-N (n=5). Isso corrobora a discussão 

sobre os desafios socioeconômicos da AF para restauração: quanto maior o contato com o 

serviço de ATER, maiores chances de engajamento na recomposição florestal, desde que haja 

uma ação proativa do extensionista quanto à recomposição da vegetação. Do contrário, o 

discurso de que “tem floresta até demais” induz ao desmatamento e à manutenção do ciclo de 

baixa produtividade, pois a substituição da área florestal por uma pequena área de pastagem, 

por exemplo, não gera mudanças significativas na economia da propriedade; ao contrário, pode 

acarretar prejuízos tanto pelo risco de multas e embargos, quanto pela perda de serviços 

ecossistêmicos relevantes para a produção. 

A segunda formação discursiva mais representativa é a influência da mídia, presente nos 

discursos de 15% (AF-E n=3; AF-N n=3) dos entrevistados. A informação chega por meio de 

canais de rádio, televisão e internet. Os segmentos discursivos a seguir demonstram a influência 

e o papel da mídia enquanto elo entre informação e tomada de decisão: 

 
Tá batendo na tecla direto, (eles teve) no rádio aí falando sobre isso aí, plantar beira 

mina, beira corgo. Sempre tá... na Voz do Brasil tá... sobre isso aí, fala direto, né? 

Meio ambiente. No Voz do Brasil fala tudo. Tudo que passa nesse Brasil, você liga 

o Voz do Brasil que fala tudo (VCII-NH-AF-E-187, Pos. 149). 

 

No rádio também fala, né? Que tinha que fazer o CAR e tudo. (VCII-NH-AF-N-182, 

Pos. 179) 

 

A construção do conceito de racionalidade ambiental tem como fundamento o discurso 

ambientalista orientado a refuncionalizar a racionalidade econômica dominante, incorporando 

a lógica dos processos naturais, dentro de mecanismos de mercado, o conjunto de regras 

institucionais e sociais necessários para conter os efeitos ecodestrutivos, de modo a assegurar o 

desenvolvimento sustentável (LEFF, 1993). Nesse sentido, os meios de comunicação de massa 

exercem uma função primordial, o papel de colocar em pauta as questões ambientais, tanto por 

meio de problemas decorrentes dos impactos ambientais, quanto na ampla divulgação de 

soluções e desenvolvimento de ações práticas.  

Tão importante quanto, é a constância com que o assunto é pauta, esse “Tá batendo na 

tecla direto” contribui para a conscientização. Os agricultores, ao ver ou ouvir as notícias, 

associam o conteúdo à dinâmica dos territórios sob seu domínio e compreendem que não se 

trata, às vezes, de casos isolados em sua propriedade ou na comunidade em que vivem, mas sim 

um problema maior, a depender da abrangência do canal e de sua credibilidade, conforme 

discorre o AF-E-182: “No Voz do Brasil fala tudo. Tudo que passa nesse Brasil”. Vê-se que o 
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programa da estatal de comunicação do governo federal exerce um relevante papel na 

sociedade, apresentando as notícias do cotidiano da política nacional. Além disso, no início da 

colonização, o rádio era uma das formas de os colonos terem conhecimento sobre os fatos e 

notícias e as rádios estatais eram as únicas sintonizadas nos assentamentos rurais. 

Atualmente, com a chegada da infraestrutura, os demais canais de comunicação e mídia 

se fazem presentes e contribuem na divulgação do discurso de conservação ambiental, 

conforme demonstra o enunciado a seguir: 

 

Então, a gente ouvia pelo rádio, né? Anúncios e daí a gente passava lá e via a placa, 

né? Lá, aí comentamos e achou por bem... Porque dependendo do que você tá fazendo 

você não vai tempo de tá no celular pesquisando, na... né? No computador, olhando 

a televisão. E o rádio, não, você tá ouvindo (VCII-NH-AF-E-182, Pos. 133-159). 

 

Nesse caso, AF-E-182 tomou a decisão de iniciar a recomposição da vegetação a partir 

de anúncios que “ouvia pelo rádio”. Quando passava em frente ao viveiro da Ecoporé, em Rolim 

de Moura, e “via a placa”, fazia associação entre o anúncio do rádio e o ponto de doação das 

mudas, até que o casal “achou por bem”, engajar-se na atividade. É possível refletir, ainda, que 

além do rádio, foram realizadas pesquisas na internet, pelo celular e/ou computador, bem como 

se assistiu algo relacionado, na televisão, já que possui acesso a todos esses meios. 

Influenciam a tomada de decisão as atividades de intercâmbio, aqui consideradas não 

apenas atividades educativas coordenadas por instituições de ATER, mas também interações e 

visualizações realizadas em viagens e/ou visitas a outras propriedades rurais que conduzem os 

sujeitos à reflexão e à formação de opiniões. Essa formação discursiva é presente em 10% das 

entrevistas, compreendendo 15% (n=3) dos AF-E e 5% (n=1) dos AF-N. Observem-se os 

seguintes enunciados: 

 
É igual aquele Espírito Santo lá, rapaz, eu fui lá em noventa e... 93. Derrubou tudo 

aquelas cabeceira, e lá é muito assim ó, quebrado, né? Uma represa pra molhar o café, 

aquele trem seca porque água pouca, né? Tá feio. ((riso)) (VCII-NH-AF-E-187, Pos. 

307). 

 

Quando a gente viaja, vê aqueles verde bonito ali naquele... onde o pessoal planta soja 

ali, volta e meia tem aqueles (cordão) assim, aqueles corredor verde. Nós vamos fazer. 

E outra, nós vamos fazer dois, esse e aquele. Que as outra nascente é pequena, o custo 

dela, sabe? (VCII-CAST-AF-E-25, Pos. 1196). 

 

No primeiro segmento, AF-E-187 se recorda de uma viagem a seu estado natal, em 

1993, onde constatou os impactos do desmatamento sobre a disponibilidade de água. Já para 

AF-E-25, a referência são os corredores de mata ciliar de uma fazenda produtora de soja na 

região de sua propriedade. A prática do grande proprietário de terra no cumprimento da 
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legislação, bem como o aspecto visual na paisagem, influencia o sujeito a também cumprir seu 

papel. 

A legislação florestal apareceu em 7% das entrevistas, compreendendo 10% (n=1) dos 

AF-E e 5% (n=1) dos AF-N. Observa-se que as três referências que trazem a memória da 

legislação vincularam à floresta os termos: “obrigatória”, “imposição judicial” e “homem da 

lei”, como se vê nos seguintes enunciados: 

 
É, como preservação mesmo, né? Obrigatória (VCI-RM-AF-E-4, Pos. 41). 

 

No caso, por causa da água lá que vai pra CAERD lá... no caso, era (CAERD) 

antigamente, né? Aí o juiz veio impondo que, pela lei, tinha que plantar. (VCI-RM-

AF-E-2304, Pos. 80). 

 

Que eu falo "os homem" é assim, porque é os homem da lei, (quem é pra florestar, é), 

então... que tem quem vai cuidar disso aí, eu não tenho problema (VCI-RM-AF-N-

2304, Pos. 36). 

 

No que tange à relação com as pesquisas vinculadas à restauração como influenciadora 

da recomposição de floresta, o resultado demonstra o quanto o universo acadêmico é distante 

desses agricultores. Somente 5% dos sujeitos (n=2 AF-E) evidenciaram conhecimento sobre a 

recomposição, como exemplificado no trecho abaixo: 

 

Então, como é que você faz? Entendeu? Então você tem que ter os tempo pra irrigar, 

aquela coisa toda. Eu falo, “não é fácil produzir muda não”. Então eu falo, “ó, vai 

procurar quem conhece do sistema e fazer, senão...” (VCII-CAST-AF-E-25, Pos. 

151). 

 

Deve-se compreender que a restauração de ecossistemas é uma ciência relativamente 

nova e muitas perguntas ainda precisam ser respondidas. Na Amazônia, a diversidade de 

espécies, variáveis físicas do ambiente e suas influências sobre os plantios de espécies são, em 

muitos casos, desconhecidas, diferentemente de outros pacotes tecnológicos para inserção dos 

agricultores em cadeias produtivas, nos quais, previamente, são conhecidos os riscos, os 

insumos necessários, os potenciais índices de produtividade, dentre outros. De certa maneira, a 

restauração de ecossistemas, além de não gerar um retorno econômico direto, é uma atividade 

de alto risco e desconhecida dos sujeitos. 

Talvez o aspecto da baixa influência da pesquisa na discursividade explique o porquê 

dos 10% dos entrevistados, (n=4 AF-N) remeterem a uma formação discursiva de que são 

alheios, ou seja, que não reconhecem nenhum tipo de aproximação de terceiros com a finalidade 

de conservação ou de recomposição das florestas: 
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As pessoas ficam tão focada em preservar animal, mas esquece do ser humano, porque 

o ser humano também precisa ser preservado, também. Qual é o estímulo que a gente 

tem pra ficar no sítio? (VCII-RM-AF-N-196, Pos. 98). 

 

A análise de agrupamento em modelo de rede das formações discursivas ilustra maior 

associação entre as formações discursivas da extensão rural, mídia, tanto ao ser analisado ambos 

os grupos em conjunto, quanto para os grupos em separado, ou seja, são essas as duas formações 

discursivas que influenciam na tomada de decisão relativa à ideologia de comunicação e 

informação, conforme demonstra a Figura 22, a seguir: 

 

Figura 22 - Análise de agrupamento para as formações discursivas de todos os entrevistados relativas à ideologia 

de comunicação e informação. As cores das esferas simbolizam a proximidade dos códigos, os números juntos as 

formações discursivas a quantidade de segmentos codificados em cada formação, a espessura das linhas e números 

das linhas a quantidade de sujeitos com segmentos codificados para ambas as formações discursivas 

 

Fonte: Gerado por MAXQDA Analytics Pro 2020 a partir de dados do autor. 

 

O intercâmbio funciona como ligação entre a ATER e mídia com a pesquisa e somente 

ocorre para o grupo AF-E (Figura 23). 

 

Figura 23 - Mapa-código para as formações discursivas relativas à ideologia de gerenciamento da propriedade 

rural para o grupo AF-E. As cores das esferas simbolizam a proximidade dos códigos, os números juntos as 
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formações discursivas a quantidade de segmentos codificados em cada formação, a espessura das linhas e números 

das linhas a quantidade de sujeitos com segmentos codificados para ambas as formações discursivas 

 
Fonte: Gerado por MAXQDA Analytics Pro 2020 a partir de dados do autor. 

 

Esse intercâmbio não se apresenta na discursividade de AF-N. Nesse grupo, a extensão 

rural assume um papel central e se sobrepõem à mídia, legislação e aos discursos alheios (Figura 

24). 

 

Figura 24 - Mapa-código para as formações discursivas relativas à ideologia de gerenciamento da propriedade 

rural para o grupo AF-N. As cores das esferas simbolizam a proximidade dos códigos, os números juntos as 

formações discursivas a quantidade de segmentos codificados em cada formação, a espessura das linhas e números 

das linhas a quantidade de sujeitos com segmentos codificados para ambas as formações discursivas 

 

Fonte: Gerado por MAXQDA Analytics Pro 2020 a partir de dados do autor. 
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4.2.4 Os posicionamentos e influências das relações sociocomunitárias e suas interferências 

na recomposição da vegetação ou na conservação de florestas 

As relações sociocomunitárias foram obtidas a partir de 7% dos segmentos analisados. 

Constituem-se de duas ideologias, embasadas por quatro formações discursivas. Discutem a 

percepção dos sujeitos quanto à sua inserção social na comunidade e identificam a capacidade 

de influenciar e/ou ser influenciado a partir de sua ideologia e os conflitos oriundos de 

diferentes percepções sobre o ambiente natural e ações de conservação e/ou recomposição. 

O quadro 6, a seguir, demonstra as características aglutinadoras que compõem as 

formações discursivas e ideológicas, sob as perspectivas do etnoconhecimento:  

 

Quadro 6 - Características aglutinadoras do corpus da pesquisa presentes na discursividade e nos objetos 

discursivos que compões as formações discursivas e ideológicas sob as perspectivas do etnoconhecimento 

Formações 

ideológicas 

Formações 

discursivas 

Características dos objetos 

discursivos 
Discursividade 

A. Construtivistas  

(d) Positiva 

Tecem elogios e/ou engajamento 

social para a participação de atores 

sociais da comunidade na decisão 

individual ou coletiva para 

recompor ou conservar florestas. 

Refere-se a 

posicionamentos e 

influências relativas à 

recomposição de áreas 

ou a conservação de 

florestas que podem 

refletir junto à 

comunidade. 

(b) Neutra 

Demonstram neutralidade junto à 

comunidade, não existem diálogos 

ou críticas negativas nem positivas 

a respeito do desenvolvimento da 

atividade de recompor ou 

conservar florestas. 

B. Antagonistas 

(a) Negativa 

Relatam críticas negativas de 

outros atores sociais da 

comunidade referente à decisão de 

recompor e/ou conservar florestas.  

(b) Conflituosa 

Demonstrações de que 

intervenções de outros atores 

sociais da comunidade no 

ambiente natural (recomposição da 

vegetação, desmatamento, 

conservação de florestas, 

infraestruturas) causem conflitos 

no uso do território ou de recursos 

naturais 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Sabe-se que as relações sociais são essenciais para a construção de um processo de 

mudança em prol de todos os grupos que compõem a vida em sociedade. Segundo Pretty (2008), 

é um dos bens de capital para sistemas agrícolas que produz um fluxo de ação coletiva 

mutuamente benéfica, contribuindo para a coesão das pessoas em suas sociedades. 
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 Em suas relações sociocomunitárias, os agricultores firmam posicionamentos com base 

em suas ideologias e podem influenciar comunidade do mesmo modo que podem ser 

influenciados. Sob a perspectiva da recomposição/conservação das florestas abordadas neste 

estudo, identificou-se que essas influências se subdividem em duas formações ideológicas, 

definidas como: a) construtivistas, em que se reconhece o papel ativo do sujeito na criação e na 

modificação de suas representações do objeto do conhecimento (ABREU et al., 2010), ou seja, 

quando a ação do sujeito promove engajamento da comunidade em benefício ao ecossistema; e 

b) antagonistas, em que a ação do sujeito não é vista pela comunidade como benéfica ou que 

gera conflitos ideológicos. 

 Os dados demonstram que a formação discursiva codificada como construtivista-

positiva corresponde a 28% do total dos entrevistados, presente exclusivamente em 55% dos 

sujeitos AF-E (n=11). O discurso antagonista-negativo ocorre em 25% do total de sujeitos, 35% 

AF-E (n=7) e 15% AF-N (n=3). O discurso construtivista-neutra aparece em 15% dos sujeitos, 

sendo cinco AF-E e um AF-N. Por fim, as formações discursivas antagonistas-conflituosas 

aparecem nos discursos de 15% dos sujeitos, divididos em igual número entre os grupos (Figura 

25). 

 

Figura 25 - Tendências das formações discursivas dos sujeitos AF-E e AF-N quanto aos posicionamentos e 

influências das relações sociocomunitárias 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 O resultado dessa análise demonstra clara cisão nas comunidades rurais quando se trata 

das relações homem-natureza. As relações construtivistas-positivas se fazem presentes apenas 

nos AF-E que, independentemente das motivações, buscam (re)estabelecer vínculos com a 

natureza. AF-E é o grupo com maior número de sujeitos e com discursos codificados nas quatro 

formações discursivas, dado que demonstra a relevância do seu engajamento, enquanto 

formadores de opinião nas comunidades.  

 A análise de ocorrência das formações discursivas, resultou na sobreposição de 

discursos construtivistas-positivos com antagonistas-negativos (n=3 coocorrências) e com 

construtivistas-neutros (n=2 concorrências). No entanto, os discursos antagonistas-negativos 

ocupam uma posição de centralidade, apresentando três coocorrências com construtivistas-

positivos, três com antagonistas-conflituosos e duas com construtivistas-neutros (Figura 26).  

 

Figura 26 - Mapa-código para as formações discursivas relativas às relações sociocomunitárias para os grupos 

AF-E e AF-N. As cores das esferas simbolizam a proximidade dos códigos, os números juntos as formações 

discursivas a quantidade de segmentos codificados em cada formação, a espessura das linhas e números das linhas 

a quantidade de sujeitos com segmentos codificados para ambas as formações discursivas 

 

Fonte: Gerado por MAXQDA Analytics Pro 2020 a partir de dados do autor. 
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 A partir dessa análise, pode-se afirmar que essa posição de negação exerce forte 

influência nas relações sociocomunitárias e interfere na tomada de decisão quanto ao 

engajamento para recomposição da vegetação. A ideologia antagonista-negativa tem como base 

um discurso que inferioriza o indivíduo perante o grupo social, conforme destacado no 

segmento a seguir: 

 

Muitos me chamou de burro, porque na época que eu fiz o projeto, aí os cara falou: 

“O cara invés de meter o trator e arrancar isso aí, o cara fica plantando árvore, o cara 

é um idiota, isso é um trouxa”, entendeu? (VCI-RM-AF-E-210, Pos. 89). 

 

 No outro extremo das relações sociocomunitárias, para o sujeito estabelecido em uma 

comunidade rural, que apresenta ideologia construtivista-positiva, o constructo do fluxo de ação 

para benefício mútuo é facilitado e a ação individual do sujeito se converte em coesão das 

pessoas, conforme demonstra o enunciado a seguir: 

 
Inclusive, eu fui lá também e trouxe o formulário pra que a pessoa pudesse preencher, 

depois eu levo em tal lugar. Porque isso não é uma coisa de uma pessoa só, isso é um 

projeto que tem que pegar uma comunidade, porque não adianta só eu ter aqui (VCII-

CAST-AF-E-33, Pos. 30). 

  

Sob a ótica do sujeito AF-E-33, trata-se de uma ação comunitária e o engajamento 

individual pouco trará benefícios ao agroecossistema. Essa visão ultrapassa a percepção 

simplista da regularidade ambiental da propriedade, para a escala de território, fato que é 

altamente desejável na ecologia da restauração, pois se associa ao valor da participação. 

Todavia, ainda sob a perspectiva construtivista, há aqueles que assumem o discurso na 

neutralidade, conforme exemplificado no seguinte trecho: 

 

Rapaz, tem uns que fala: “Ah, rapaz, eu não faço esse serviço não”. Tem outros: “Não, 

é bom fazer isso”. Tem uns até derrubando. Uns fala bem, outros fala mal, outros fala 

pouco. ((risos)) (VCI-RM-AF-E-227, Pos. 97). 

 

 Esse tipo de discurso é codificado como construtivista, visto que não causa influência 

negativa, pejorativa ou que faça o sujeito se sentir excluído do grupo social. Independentemente 

da decisão do sujeito, suas relações sociocomunitárias não se alteram. 

 Por fim, apesar de pouco representativo na discursividade, o discurso antagonista-

conflituoso chama a atenção, apontando a existência de conflitos comunitários pelo uso do 

espaço e dos recursos naturais. Por mais que o sujeito se sinta inicialmente estimulado a cumprir 

seu papel de recompor e/ou conservar a floresta, com o tempo, o não engajamento de outros 

atores da sociedade pode desencadear conflitos ideológicos, conforme ilustra o segmento: 
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Eu tenho a minha matinha ciliar, mas aqui é o quê? Aqui é dois hectares, né? Não 

chega a um alqueire, falta um pouquinho pra um alqueire. Eu tenho mata ciliar, mas 

por que o cara que tem oito, dez alqueire, vinte alqueire, não pode fazer uma mata 

ciliar? Principalmente na nascente (VCI-RM-AF-E-2304, Pos. 110). 

 

 Nessa fala, o AF-E-2304 questiona as responsabilidades coletivas com a vizinhança; 

isso denota um conflito ideológico, haja vista que esse sujeito, cumpre seu papel de conservar 

área de floresta, mesmo ocupando uma pequena propriedade rural, enquanto outros vizinhos 

com porções de terra maiores, às vezes, não o fazem. O interdiscurso presente nesse segmento 

demonstra que a natureza cumpre um papel relevante na conservação do ecossistema, nem 

sempre reconhecida pelo senso coletivo. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados apontam uma série de desafios para o engajamento dos agricultores 

familiares na recomposição da vegetação, na ecologia da restauração e desenvolvimento 

sustentável. Trata-se de método replicável, que pode estar associado ao cotidiano dos 

agricultores, além de lhes oferecer um lugar de fala no universo acadêmico, ultrapassando os 

limites da estatística, pois reconhece o papel histórico e ideológico dos sujeitos. 

Neste trabalho, evidenciou-se que a decisão dos agricultores familiares em se engajar, 

tanto na recomposição florestal, quanto na conservação de florestas remanescentes, se dá a 

partir de ao menos dois desafios socioeconômicos e sete formações ideológicas, vinculadas às 

quatro perspectivas do etnoconhecimento.  

A respeito dos desafios socioeconômicos da agricultura familiar para a restauração de 

ecossistemas, comprovou-se a hipótese de que a força de trabalho e disponibilidade de recursos 

financeiros para recomposição florestal é um dos fatores determinantes para o engajamento dos 

agricultores familiares. A partir dessa afirmativa, os programas de restauração de ecossistemas 

devem considerar a capacidade de contrapartida dos sujeitos no planejamento da intervenção 

para finalidade de recomposição da vegetação. Tais variáveis constituem um importante 

limitador, mal avaliada, pode significar o insucesso da atividade e o consequente desestímulo 

ao engajamento, desperdício de recursos e baixa efetividade dos projetos. 

Ainda em relação aos desafios socioeconômicos quanto a regularização ambiental da 

propriedade e a política de ATER, confirmou-se a hipótese de que o Cadastro Ambiental Rural 

não é reconhecido pelos agricultores familiares como uma ferramenta de planejamento de seus 

estabelecimentos, evidenciando o distanciamento dos sujeitos com a legislação florestal. Em 

suma, os proprietários rurais fizeram o CAR, porém não sabem sua real função. Essa 

subutilização do CAR constitui um importante desafio para o serviço de ATER, pois as etapas 

subsequentes para alcançar a regularização ambiental consideram, em suas projeções, a 

temporalidade e o aparelhamento jurídico e tecnológico para o restabelecimento da vegetação. 

Porém, a política pública não observa a relação dos produtores rurais com o agroecossistema e 

o aspecto multifuncional da agricultura.  

  Ficou evidente na discursividade, a relevância o papel da extensão rural e o discurso 

empregado por esse serviço. A presença/ausência  da ATER interfere na percepção e na tomada 

de decisão para se recompor/conservar florestas nos estabelecimentos rurais, essa hipótese foi 

confirmada junto as formações ideológicas, nas quais se destacou a importância de diferentes 

abordagens da ATER. Essas abordagens se vinculam a manutenção de cadeias produtivas em 
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desenvolvimento, altamente dependentes de insumos, além de inovação e educação voltadas 

para a sustentabilidade e/ou para a inserção de novas cadeias produtivas.  

  Restou claro que as ideologias vinculadas os serviços ecossistêmicos de abastecimento 

são determinantes na decisão de recompor/conservar florestas. A ideologia mais representativa 

para os sujeitos, de ambos os grupos investigados, são os serviços ecossistemicos de provisão.  

  Sob essa lógica, torna-se fundamental considerar que os serviços de abastecimento 

foram evidenciados na discursividade de 95% dos sujeitos. Essa quase unanimidade se dá em 

decorrência da perspectiva de manutenção e/ou ampliação dos “estoques” de provisão.  

Todavia, a relação com a formação ideológica dos serviços de regulação, faz-se presente nos 

discursos de 47% dos sujeitos. Ou seja, metade dos agricultores não considera a regulação 

proporcionada pela floresta da qual dependem para o abastecimento. Portanto, é de suma 

importância considerar esse distanciamento ideológico nos planejamentos institucionais 

voltados à estabilidade ecológica dos agroecossistemas, principalmente nas iniciativas de 

recomposição e conservação da floresta. 

  Ao serem identificadas as formações ideológicas presentes nos discursos dos AF 

relativas aos serviços ecossistêmicos, ficou evidente a percepção de que a floresta é importante 

para os sujeitos, desde que lhes ofereçam vantagens econômicas. Isso explica a marcante 

percepção utilitarista da natureza na discursividade dos sujeitos. Logo, o aperfeiçoamento dos 

mecanismos para o uso sustentável dos recursos naturais é fundamental para a conservação da 

floresta amazônica. 

  Isso posto, é importante destacar que as iniciativas de recomposição florestal devem 

considerar a provisão de alimentos, matéria-prima e, principalmente assegurar a disponibilidade 

de água em seus planejamentos. A provisão de água é a formação discursiva mais 

representativa, bem como, aquela onde os AF demonstram ter maior conhecimento e 

compreensão da importância da conservação da floresta, pois a vinculam com a manutenção  

dos corpos hídricos, essencialmente com foco na manutenção e/ou ampliação das principais 

atividades econômicas desenvolvidas.  

  Do contrário, frente as incertezas sobre a disponibilidade de água e percepção sobre a 

escassez hídrica – associadas a tecnificação no desenvolvimento de atividades produtivas 

altamente dependentes desse recurso - tem intensificado os impactos socioambientais e 

construções de estruturas de armazenamento. Caso mantido o modelo de uso do solo que não 

considere a conservação da natureza, esses impactos tendem a se intensificar, com tendência a 

geração conflitos.  
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Além disso, o estudo demonstrou que os agricultores possuem diferentes percepções 

sobre a relação com o território sob seu domínio, o estabelecimento rural. Isso inclui a maneira 

como realizam o planejamento do uso do solo nas propriedades, para o qual estabelecem 

modelos mentais próprios, que visam o aproveitamento máximo dessas áreas. Nesses modelos 

vinculam o funcionamento do ecossistema aos serviços de provisão de alimentos, 

independentemente do fim a qual se destina.  

A caracterização das formações discursivas extrínsecas e intrínsecas relacionadas ao 

processo de tomada de decisão de AF para conservação ou recomposição da vegetação, 

comprovam a hipótese de que a tomada de consciência para restauração se dá a partir do uso 

histórico do solo na propriedade. Bem como, que iniciativas de recomposição realizadas na 

região do estudo são importantes propulsoras desse engajamento, pois significam uma 

alternativa de investimento de baixo custo, que pode proporcionar ganhos econômicos no 

futuro.  

Quanto aos fatores extrínsecos, a análise demonstrou que esses são constituídos das 

ideologias de comunicação e informação, em geral, promovidas pelo serviço de ATER. Trata-

se, portanto, de uma relação de confiança com o extensionista, figura na qual o agricultor busca 

conhecimento técnico e esperança para melhorar suas condições de vida, trabalho e renda. 

Externalidades como a mídia e intercâmbios, funcionam como elementos de ligação com a 

ATER. Esses canais funcionam como disseminadores de temas ligados a conservação 

ambiental e estimulam aos AF a questionarem o serviço de extensão sobre esta temática. 

A investigação dos posicionamentos e influências das relações sociocomunitárias, nos 

confirmou a hipótese de que há interferência das relações sociais sobre a decisão de 

recompor/conservar a vegetação nas propriedades. Essas se subdividem em duas formações 

ideológicas, construtivistas e antagonistas. Demonstrou-se que existem pontos de fusão e de 

cisão entre os sujeitos quando se trata das relações homem-natureza.  

No caso de relações construtivistas, o constructo do fluxo de ação para benefício mútuo 

é facilitado e a ação individual do sujeito pode ser convertida para coesão das pessoas, o que 

favorece a recuperação do agroecossistema. Quando as relações são antagonistas, a 

interferência na tomada de decisão inferioriza o indivíduo perante o grupo social, o que pode 

limitar a recuperação de áreas dos agroecossistemas. 

A depender da intensidade desse antagonismo, podem surgir conflitos comunitários pelo 

uso do território e dos recursos naturais, inicialmente os sujeitos podem se sentir estimulados a 

cumprir seu papel de recompor e/ou conservar a floresta, com o tempo, o não engajamento de 

outros atores da comunidade podem desestimular os sujeitos engajados. Esses conflitos 
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demonstram que a conservação do ecossistema, nem sempre reconhecida pelo senso coletivo. 

Identificado esse aspecto, promover esforços para o envolvimento comunitário em prol da ação, 

configura uma estratégia necessária para o sucesso da recuperação de áreas. 

  As hipóteses avaliadas, oferecem subsídios relevantes para o estabelecimento de 

mecanismos que estimulem o engajamento de agricultores familiares na restauração e 

conservação florestal de agroecossistemas na Amazônia. Sob essa perspectiva, as estratégias de 

comunicação rural associadas as bases do etnoconhecimento e da interdisciplinaridade devem 

estar presentes nas políticas públicas para o campo.  

 Adicionalmente, concluiu-se que a metodologia da ADf, associada à caracterização dos 

sujeitos, e aos métodos transdisciplinares das etnociências se mostrou eficiente, uma vez que 

contribui para se responder às perguntas investigativas e foi uma ferramenta útil para ampliar a 

discussão sobre as relações homem-natureza, identificação das formações ideológicas dos AF 

e suas percepções sobre o território.  
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ANEXO 1 - RELAÇÃO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTOS (PA) DA REFORMA 

AGRÁRIA, REALIZADOS NA REGIÃO DA ZONA DA MATA RONDONIENSE 

ENTRE 1972 E 2011 

 

Data 

Criação 
Nome PA Município 

Capacidade 

Nº de 

Famílias 

Nº de 

Famílias 

Assentadas 

Área PA 

(ha) 

16/06/1972 PIC Gy Paraná Cacoal 4.756 83 486.137 

19/01/1987 PA Zeferino Nova Brasilândia D'oeste 344 243 7.551 

05/05/1998 
PA Oziel Dos 

Carajas 
Nova Brasilândia D'oeste 41 39 1.795 

30/09/1998 PA Filadélfia Alta Floresta Doeste 78 69 2.599 

30/09/1998 PA Aguinel Divino Alta Floresta Doeste 222 207 6.240 

30/09/1998 PA Santa Vitoria Alto Alegre Do Parecis 21 21 478 

01/09/1999 PA Rio Consuelo Alta Floresta Doeste 86 78 3.541 

25/05/2000 PA Nelson Alves Nova Brasilândia D'oeste 46 44 936 

07/08/2001 PA Bela Vista Nova Brasilândia D'oeste 40 36 1.749 

20/12/2002 PCA Zona Da Mata Castanheiras 10 10 26 

17/02/2006 PA Paulo Freire Nova Brasilândia D'oeste 62 61 1.881 

21/12/2006 
PDS Rolim De 

Moura Do Guaporé 
Alta Floresta Doeste 60 53 4.087 

18/12/2009 PA Santa Bárbara Alta Floresta Doeste 20 20 280 

18/12/2009 PA Rio Muqui Nova Brasilândia D'oeste 72 69 1.087 

02/06/2010 PA Paulo Freire Ii Nova Brasilândia D'oeste 13 13 260 

07/11/2011 
PA Lacerda E 

Almeida Ii 
Novo Horizonte D'oeste 13 9 123 

26/12/2011 
PA Lacerda E 

Almeida I 
Novo Horizonte D'oeste 13 9 409 

Total 5.897 1.064 519.815 
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ANEXO 2 - PARECER CONSUBSTANCIADO DA COMISSÃO DE ÉTICA EM 

PESQUISA (CEP) 
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