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Apresentação

Esta publicação apresenta os primeiros resultados e lições aprendidas de uma 
experiência inovadora em Formação Inicial e Continuada (FIC): o Formar 
Florestal, desenvolvido pelo Instituto Internacional de Educação do Brasil 

(IEB) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA-Cam-
pus Castanhal).

O curso é destinado a lideranças de organizações comunitárias e moradores 
de assentamentos da reforma agrária e unidades de conservação envolvidos com 
a temática do manejo florestal. A implementação do curso resulta da relação de 
parceria das duas instituições na área de formação.

De um lado o IEB tem acompanhado o processo de manejo florestal comuni-
tário e familiar na Amazônia desde 1998, sistematizando as iniciativas, influencian-
do na formulação de políticas públicas e implementando ações de capacitação e 
assessoria às organizações comunitárias.

Por sua vez, o IFPA-Campus Castanhal é uma instituição que possui longa tra-
dição na formação profissional de jovens e adultos no estado Pará, ofertando cur-
sos técnicos de nível médio e subsequente ligados a área florestal, agropecuária, 
agroindustria, meio ambiente e informática. Além disso, possui larga experiência 
na formação continuada de agentes de Assessoria Técnica e Extensão Rural (Ater) 
e agricultores familiares no estado do Pará. 

Em 2010, o IEB e o IFPA-Campus Castanhal firmaram um convênio que oficiali-
zou a parceria e reforçou o interesse mútuo em somar ações em prol da qualificação 
profissional para o manejo florestal comunitário. Desde então, o IEB tem assumido a 
coordenação da disciplina de manejo florestal comunitário do Curso de Técnico em 
Florestas e o IFPA se lançou no desafio de internalizar na instituição outros cursos so-
bre o tema, como a graduação em engenharia florestal – um sonho ainda a perseguir!



Em 2013, com o apoio do Fundo Vale e da Mac Foundation ao Programa 
de Manejo Florestal Comunitário do IEB, as duas entidades deram mais um passo 
na parceria institucional. O resultado foi a concepção do Projeto Político Pedagó-
gico (PPP) do Formar Florestal, aprovado pelo Consup (Conselho Superior) do 
IFPA-Campus Castanhal, no formato de um curso de 400 horas na modalidade 
FIC voltado para o manejo florestal comunitário. Atualmente, o curso está em sua 
segunda edição e já formou 50 educandos no estado do Pará. 

Destacamos dois diferenciais do Formar Florestal: (i) seu percurso formativo, 
que é baseado na pedagogia da alternância e no empoderamento técnico e políti-
co de lideranças comunitárias; e (ii) o arranjo institucional estabelecido para a im-
plementação da iniciativa, que agrega a experiência acadêmica do IFPA - Campus 
Castanhal à experiência acumulada pelo IEB sobre a temática de manejo florestal 
comunitário. 

Esperamos que essa iniciativa de formação continuada possa se multiplicar, 
seja na vida e nas organizações dos educandos ou influenciando na formulação de 
políticas públicas voltadas para a educação. 

Aproveitamos para agradecer a todos que tornaram esse sonho possível. Em 
especial, às organizações comunitárias que implementam plano de manejo flores-
tal no Pará e que com sua luta e persistência nos permitem continuar acreditando 
que é possível gerar renda sem destruir a floresta. Nossos agradecimentos também 
aos formadores, que com habilidade e paciência proporcionaram momentos de 
trocas de saberes e construção de conhecimentos. Por fim, somos gratos a todos 
os educandos que se lançaram nesse desafio. 

Boa Leitura!
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“Vem ver comigo o rio e suas leis.
Vem aprender a ciência dos rebojos,
vem escutar o canto dos banzeiros,
o mágico silêncio do igapó
coberto por estrelas de esmeralda”.

Thiago de Mello
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Introdução

Na Amazônia há uma infinida-
de de iniciativas produtivas 
protagonizadas por pescado-

res, agricultores, extrativistas, quilom-
bolas e indígenas. Esses grupos repro-
duzem seus saberes em terra firme, 
em ilhas e em várzeas. Normalmente 
estão localizados em territórios defini-
dos como unidades de conservação, 
terras indígenas, terras quilombolas 
e projetos de assentamento rural. Tal 
conhecimento, desenvolvido na com-
plexidade amazônica, pode garantir a 
sobrevivência dessas populações, sua 
segurança alimentar e a defesa dos 
territórios considerados tradicionais.
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Porém, a agenda de desenvolvimento definida para a região amazônica vai 
de encontro à manutenção desses territórios, às formas de reprodução econômi-
ca, social, política e cultural dessas populações, além de provocar situações de 
conflitos e violência. No âmbito da educação, por exemplo, os desenhos curri-
culares e os cursos estabelecidos nas instituições de ensino em sua maioria não 
favorecem o diálogo com as diferentes realidades camponesas ou experimentos 
e programas de extensão que incentivem práticas sustentáveis de uso dos recur-
sos da floresta.

Formação para o manejo
É neste contexto que em 2005 surgiu o Formar Florestal, uma inédita ex-

periência de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Manejo Florestal Comuni-
tário e Familiar (MFCF) de jovens e adultos, a partir do conhecimento de aspec-
tos técnicos, organizacionais, políticos e culturais, a fim de fortalecer o manejo 
e a governança florestal no Estado do Pará. O princípio que norteia o Formar 
Florestal é o uso de conhecimentos científicos e práticos desenvolvidos para su-
perar modelos de produção que degradam os recursos naturais e poluem o meio 
ambiente (água, solo, ar). 

O Formar Florestal resultou da união de experiências em formação do Instituto 
Internacional de Educação do Brasil (IEB) e do Instituto Federal do Pará (IFPA)-
-Campus Castanhal.  A experiência do IEB se deu por meio dos seus diferentes pro-
cessos formativos, a exemplo das oficinas voltadas ao tema ambiental. Já o IFPA, 
por sua trajetória com a formação profissional e com a educação no campo. Inicial-
mente a parceria ocorreu para a organização de conteúdos relacionados às práticas 
do MFCF. A equipe do IEB também ministra aulas e apoia atividades de campo, 



15 •15 •

com bolsa para os (as) educandos (as) do Instituto 
Federal. Soma-se a isso, a realização de palestras, 
seminários e intercâmbios de experiências viven-
ciados em territórios onde o MFCF* é praticado**. 

O processo formativo se orienta pelo diálo-
go entre as diferentes formas de conhecimento e 
saberes. O oeste Paraense, região que abriga um 
significativo e complexo mosaico de unidades de 
conservação, foi o cenário ideal para a implemen-
tação do curso, dadas as características da  região 
marcada por diferentes recursos, usos e povos na-
tivos e migrantes. 

Nesta publicação resume-se a experiência de 
duas edições do Formar Florestal (2014 e 2015), 
com a formação de 50 educandos (as) que dialo-
garam com educadores de diversas áreas do co-
nhecimento. A obra está dividida em quatro capí-
tulos. O primeiro resume o contexto econômico, 
político e social da região de incidência do curso. 
No segundo, são abordados os aspectos técnicos 
e operacionais para um bom manejo florestal. No 
terceiro, o leitor conhecerá os temas discutidos 
no curso, a metodologia adotada e os territórios 
dos educandos (as). O último capítulo apresenta 
alguns resultados e lições sobre a experiência do 
processo formativo. 

** Para saber mais acesse a publicação “Os 
desafios da educação profissional para o 
manejo florestal comunitário e familiar: Sis-
tematização da experiência do IFPA – Cam-
pus Castanhal/PA”, disponível em http://
www.governancaflorestal.com.br/files/ima-
gens/DESAFIOS_IFPA_.pdf

* Manejo Florestal Comunitário e Familiar 
(MFCF) é aquele manejo florestal que está 
sob a responsabilidade (direta e/ou indire-
ta) de uma família, comunidade local ou 
um grupo social mais amplo, que estabele-
cem direitos e compromissos de longo pra-
zo com a floresta. Os objetivos sociais, eco-
nômicos e ecológicos dessa modalidade 
de manejo integram-se em uma paisagem 
ecológica e cultural e produzem madeira 
e produtos florestais não madeireiros tanto 
para consumo quanto para o mercado.

http://www.governancaflorestal.com.br/files/imagens/DESAFIOS_IFPA_.pdf
http://www.governancaflorestal.com.br/files/imagens/DESAFIOS_IFPA_.pdf
http://www.governancaflorestal.com.br/files/imagens/DESAFIOS_IFPA_.pdf
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“No começo pensei que estivesse 
lutando para salvar seringueiras, depois 
pensei que estava lutando para salvar a 
Floresta Amazônica. Agora, percebo que 
estou lutando pela humanidade”. 

Chico Mendes
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CONTEXTO 
ECONÔMICO, 
POLÍTICO E SOCIAL 
NO BAIXO AMAZONAS, 
TRANSAMAZÔNICA E 
BR-163

A condição colonial imposta sobre a Ama-
zônia de exportadora de matérias-pri-
mas permanece até hoje. Sua história 

tem sido marcada por violência física, simbóli-
ca e jurídica contra indígenas, negros, mestiços, 
ribeirinhos. Estes e outros povos e populações 
convivem há séculos com os recursos da floresta 
e dos rios e produzem cultura e conhecimento, 
a exemplo do manejo florestal madeireiro e não 
madeireiro. Eles reinventam a cada dia formas 
de existir e resistir. Criam suas festas, feiras, pa-
jelanças, chamados romarias; realizam empa-

Capítulo I
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tes, promovem seminários, puxiruns (mutirões), 
laços de solidariedade; criam fóruns; fomentam 
os próprios meios de comunicação; empreendem 
ações em redes; e definem bandeiras políticas que 
se opõem a agendas contrárias às suas formas de 
vida e sociabilidade.

As políticas públicas implantadas na Amazô-
nia a partir dos anos 1960 são um marco, quando 
observamos as interferências externas na região. 
Durante este período foram impostas as rodovias 
como vias de integração econômica para a re-
gião; entre elas a BR-163[1] (Cuiabá-Santarém) e a 
BR-230 (Transamazônica)[2]. 

A interferência no território continua até 
hoje. Além de portos que já foram construídos 
nos municípios de Santarém (empresa Cargil) e 
Itaituba (empresa Bunge), no Pará, há previsão de 
intervenções ligadas à pavimentação das rodovias 
federais, construção de hidrovias e inúmeras hi-
drelétricas nas bacias do rio Tapajós, Teles-Pires, 
Xingu e Amazonas. As medidas impactam e ame-
açam as formas de reprodução econômica, po-
lítica, social e cultural das populações locais do 

[2] TERRITÓRIOS
A região oeste do Pará ocupa uma área de 
780.180 quilômetros quadrados, represen-
tando 62% da extensão total do estado. O 
território da Transamazônica, incluso nesta 
região, é formado pelos municípios de Al-
tamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, 
Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José 
Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu, e tota-
liza uma área de 250.791,94 quilômetros 
quadrados (15,5% da extensão total do 
estado). A região oeste paraense possui a 
maior quantidade de ecossistemas florestais 
e recursos hídricos preservados na Ama-
zônia Oriental, além de possuir grandes 
reservas de minérios, com destaque para 
bauxita, calcário e ouro. As principais ati-
vidades produtivas estão baseadas na ex-
ploração madeireira, pecuária, agricultura, 
pesca, extrativismo, mineração industrial, 
garimpo e comércio (Brasil, 2005). Nesta 
região, também é encontrada a bacia do 
Xingu, que é uma das mais importantes do 
país em termos ecológicos e paisagísticos. 
A exploração econômica do rio para a pes-
ca esportiva, esportes aquáticos, turismo 
ecológico, entre outros, apresenta grande 
potencial para geração de trabalho e renda 
(Brasil, 2010, p.13).

[1] São 1.780 quilômetros de estrada atra-
vessando uma das regiões mais ricas da 
Amazônia e do país em recursos naturais, 
potencial econômico, diversidade étni-
ca e cultural, com a presença de biomas 
como a Floresta Amazônica, o Cerrado e 
áreas de transição entre eles, além de ba-
cias hidrográficas importantes, como a do 
Amazonas, do Xingu e Teles Pires-Tapajós. 
A rodovia BR-163, que liga Cuiabá (MT) a 
Santarém (PA), foi aberta nos anos 1970 
como mais uma das grandes obras de in-
fraestrutura projetadas pela Ditadura Mili-
tar para integrar a Amazônia à economia 
nacional (ISA, 2009).
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oeste paraense, o território de abrangência do 
Formar Florestal. 

O educando e dirigente sindical da cidade de 
Santarém, Edilson Figueira, morador do Projeto 
de Assentamento Extrativista (PAE) Lago Grande, 
teme pelo futuro da região do Baixo Amazonas [3]. 
O PAE, que reúne 140 comunidades, foi criado há 
dez anos e nunca foi georreferenciado. A revisão 
da ocupação do território também não foi realiza-
da pelo Instituto de Terras do Pará (Iterpa), e sem 
isto não existe política pública. Há um clima de 
tensão entre comunidades e empresas que explo-
ram o minério na região.

“O Baixo Amazonas vive um momento deli-
cado. Sabemos que existe uma agenda para 
a construção de portos graneleiros, hidrelé-
tricas e mineração. Não podemos ser o ‘sapo 
de baixo da pata do boi’. Já ficamos calados 
demais. Devemos promover uma ação uni-
ficada com os indígenas, os quilombolas e o 
povo munduruku. Todos nós somos povos, 
somos gente”

Edilson Figueira,

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém.

Educando do Formar Florestal 2015.

[3] ECONOMIA
Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, 
Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, 
Prainha, Santarém e Terra Santa integram 
a região (IBGE, 2010), num território de 
315,86 mil quilômetros quadrados que re-
presenta 25% da área do estado do Pará e 
abriga uma população de 705.737 habitan-
tes ou 8,7% da população do estado. Seu 
PIB de 5,9 bilhões de reais representa 6,5% 
do PIB paraense, com destaque para o ex-
trativismo da bauxita. A região ainda res-
ponde por 12% do PIB agropecuário do es-
tado. É o maior produtor de mandioca do 
estado (30%) e o terceiro na produção de 
soja (17%) e na produção de milho (18%). 
Também é o maior produtor de castanha-
-do-brasil (94%) e terceiro na extração ma-
deireira (19%). Possui a segunda menor 
taxa de analfabetismo (12%) do Pará entre 
indivíduos com idade de 15 ou mais anos, 
a terceira maior taxa de pobreza (49%) e 
a quinta maior taxa de mortalidade infantil 
(17%). Fonte: Diagnóstico Socioeconômi-
co e Ambiental da Região de Integração do 
Baixo Amazonas (Pará, 2015a), Disponível 
em http://www.fapespa.pa.gov.br/.

http://www.fapespa.pa.gov.br/
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A região vasta e rica apresenta um cenário 
marcado pela pressão de interesses de elites lo-
cais, regionais, nacionais e internacionais, que 
tendem a pressionar territórios considerados tra-
dicionais. A extração mineral (bauxita), a explora-
ção madeireira (legal e ilegal[4]) e o monocultivo 
de grãos (soja em particular) despontam como os 
principais vetores de pressão, além das obras de 
infraestrutura. 

Nesta região, marcada por vestígios da Arte 
pré-colombiana, vivem, entre outros povos in-
dígenas, os Borari, Arapiun, Apalai, Kaiapó e 
Munduruku. Este último tem sido ponta de lan-
ça de oposição aos grandes projetos na região. 
A educanda e técnica em agropecuária Rosilene 
Uchôa, que atua com o povo Kayapó da Terra 
Indígena Baú[5], no município de Novo Progres-
so, esclarece que o povo tem recebido bem os 
conhecimentos compartilhados na experiência 
do Formar Florestal.

[4] “CASTANHA”
PF prende maior desmatador da Ama-
zônia no Pará. O paulista de Tupi de 
Paulista, Ezequiel Castanha, é considerado 
o maior desmatador da Amazônia. Em fe-
vereiro de 2015 ele foi preso pela Polícia 
Federal na cidade de Itaituba acusado de 
desmatar 5.621 hectares em unidades de 
conservação e em projetos de assentamen-
to da reforma agrária em Novo Progresso, 
Altamira e Itaituba. Quinhentos milhões de 
reais é o cálculo do prejuízo ambiental pro-
vocado por Castanha e outras pessoas asso-
ciadas ao comerciante dono de fazendas no 
Mato Grosso. A área desmatada equivale a 
35 parques do Ibirapuera, em São Paulo. 
No período de 2006 a 2014, ele foi autuado 
16 vezes pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama) e multado em 40 milhões 
de reais. Castanha é acusado de comandar 
uma quadrilha que grila e desmata terras 
da União na Amazônia e as negocia no Sul 
e Sudeste do país. Dados do Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) indicam que ele possui oito proprie-
dades em nome de filhos em Mato Grosso. 
Em uma delas, 19 trabalhadores foram en-
contrados em condições análogas à escra-
vidão em 2008. Na ocasião, uma criança 
de 13 anos exercia o papel de cozinheiro. 
Além de Ezequiel Castanha, que é dono de 
supermercados no Pará e Mato Grosso, 23 
pessoas respondem ao mesmo processo. 
Fonte: Folha de São Paulo de 08/03/2015, 
de Estevão Bertoni, no Caderno Poder.

[5] A terra indígena Baú, homologada no 
dia 19 de junho de 2008, abriga 250 fa-
mílias, em oito aldeias, numa área de 1,5 
milhão de hectares sob pressão do agrone-
gócio na fronteira com o Mato Grosso. A 
extração da castanha-do-brasil é uma das 
principais atividades e agrega parentes de 
outras aldeias. Em 2003, uma portaria do 
Ministério da Justiça reduziu a terra indí-
gena para atender a interesses de ruralistas 
do município de Novo Progresso. O des-
matamento tem se acentuado no entorno 
da área, conforme denúncias de monitora-
mento do Greenpeace.
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“Na jornada pedagógica nós conhecemos 
algumas localidades que desenvolvem o 
ecoturismo ou turismo comunitário. Isso foi 
interessante, não conhecia. É bom saber da 
existência desses lugares e saber que as pes-
soas conseguem viver com dignidade e usar 
a natureza de forma racional”.

Rosilene Uchôa,

técnica agrícola na Terra Indígena Baú, Novo Progresso.

Educanda do Formar Florestal 2015. 

O avanço do agronegócio, garimpos e extra-
ção ilegal de madeira colabora para o aumento do 
índice de desmatamento no oeste paraense, que 
reúne um significativo número de unidades de con-
servação. Estas áreas se distribuem entre os municí-
pios de Alenquer, Almeirim, Altamira, Aveiro, Bel-
terra, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Monte Alegre, 
Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Porto de Moz, 
Prainha, Rurópolis, Santarém e Trairão. 



Amapá

Mato Grosso Tocantins

Amazonas

UC - Proteção Integral

UC - Uso Sustentável

1 2

3 4

5

6

7

9

8

10
11 12

13

14

15

16
17

18

19

19

20

21

24

26
27

25

30

28

29

31
33

32

22

23

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

1 - Estação Ecológica do Grão Pará
2 - Reserva Biológica de Maicuru
3 - Floresta Estadual do Paru
4 - Estação Ecológica do Jari
5 - Floresta Nacional de Mulata
6 - Floresta Estadual de Trombetas
7- Reserva Biológica do Rio Trombetas
8 - Floresta Estadual de Faro
9 - Floresta Nacional de Saracá-Taquera
10 - Parque Estadual de Monte Alegre
11 - Reserva Extrativista Renascer
12 - Reserva Extrativista Verde para Sempre
13 - Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns
14 - Floresta Nacional do Tapajós
15 - Parque Nacional da Amazônia
16 - Floresta Nacional do Amaná
17 - Floresta Nacional de Itaituba I
18 - Floresta Nacional de Itaituba II
19 - Área de Proteção Ambiental do Tapajós
20 - Floresta Nacional do Crepori
21 - Floresta Nacional do Jamanxim
22 - Parque Nacional do Rio Novo
23 - Reserva Biológica Nascentes Serra do Cachimbo
24 - Parque Nacional do Jamanxim
25 - Floresta Nacional de Altamira
26 - Floresta Nacional do Trairão
27 - Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio
28 - Reserva Extrativista Rio Iriri
29 - Estação Ecológica da Terra do Meio
30 - Floresta Estadual do Iriri
31 - Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu
32 - Reserva Extrativista Rio Xingu
33 - Parque Nacional da Serra do Pardo

Unidades de
conservação no
OESTE PARAENSE
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Na Floresta Nacional (Flona) do Tapajós, 
no município de Belterra, as diferentes formas de 
manejo florestal madeireiro e não madeireiro tor-
naram a experiência uma referência mundial no 
assunto. O jovem Jafson Lima, morador da co-
munidade de Aracuzinho, do Projeto de Assenta-
mento Moju I e II, com área de 4, 6 mil hectares, 
localizado no município de Placas, destaca com 
entusiasmo a visita à Flona do Tapajós, realizada 
durante o Formar Florestal. 

“Antes do curso a minha noção sobre ma-
nejo era a simples extração. Ter conhecido 
a experiência da Cooperativa Mista da Flo-
na do Tapajós (Coomflona) foi muito bom. 
Aprendi o que é um Plano Operacional Anu-
al (POA) e uma Unidade de Trabalho (UT). 
Conheci a cubagem da madeira e o proces-
so de organização social. Preciso levar isso 
para a minha comunidade. A minha ideia é 
incentivar o manejo do açaí. Já iniciamos os 
diálogos com os moradores. Começarei pelo 
meu lote para servir de exemplo”.

 Jafson Lima,

estudante da CFR de Placas.

Educando do Formar Florestal 2015.
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Mapa com os territórios
dos educandos do
FORMAR FLORESTAL
TURMAS DE 2014 E 2015

PA - Projeto de Assentamento
PAE - Projeto de Assentamento Extrativista
Peaex - Projeto Estadual de Assentamento 
Agroextrativista
PDS - Projeto de Desenvolvimento Sustentável
Resex - Reserva Extrativista
TI - Terra Indígena
Eetepa - Escola Tecnológica do Estado do Pará
STTR STM - Sindicato de Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais - Santarém

1 - Almeirim (1 educando):
 Gleba estadual (1)
2 - Porto de Moz (5 educandos):
 Resex Verde para Sempre (5)
3 - Anapu (4 educandos):
 PDS Esperança (2)
 PDS Virola Jatobá (2)
4 - Altamira (2 educandos):
 Resex Riozinho do Anfrísio (1)
 UFPA (1)
5 - Novo Progresso (1 educando):
 TI Baú (1)
6 - Itaituba (3 educandos):
 PA Ipiranga (2)
 Eetepa (1)
7- Trairão (4 educandos):
 PA Rio Cigano (1)
 Distrito do Caracol (3)
8 - Rurópolis (3 educandos):
 Colonização antiga (3)
9 - Placas (2 educandos):
 PA Moju (2)
10 - Belterra (6 educandos):
 Flona do Tapajós (6)
11 - Santarém (9 educandos):
 PAE Lago Grande (2)
 Peaex Aruã (2)
 PAE Eixo Forte (1)
 Resex Tapajós Arapiuns (2)
 STTR STM (2)
12 - Juruti (8 educandos):
 PAE Juruti Velho (7)
 Gleba Curumucuri (1)
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“Só quando a última árvore for 
derrubada, o último peixe for morto 
e o último rio for poluído é que o 
homem perceberá que não pode 
comer dinheiro.” 

Provérbio Indígena
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FORMAÇÃO EM MFCF: 
UMA DEMANDA 
PARA QUALIFICAR 
O BOM MANEJO DA 
FLORESTA

Há milênios as populações locais nos 
mais diferentes ecossistemas da (s) 
Amazônia (s) brasileira (várzea, terra 

firme ou ilha) produzem e reproduzem for-
mas de uso e manejo da floresta, madeireiro 
ou não, seja como fonte de alimento, como a 
coleta do açaí; de produtos medicinais, como 
a popular adoção da andiroba e da copaíba; 
e mesmo de artesanato, a partir de sementes, 
látex, cipós e outros. 

Capítulo II
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Na comunidade Morada Nova, no Distrito de 
Monte Dourado, cidade de Almeirim, há cerca de 
60 famílias cadastradas no Iterpa. Os moradores 
vivem do extrativismo da castanha-do-brasil, do 
açaí, do breu branco, do cacau nativo e de cipós. 
Também trabalham com agroecossistemas como 
o plantio de mandioca, cupuaçu e banana. Como 
em outros territórios da Amazônia, existe pressão 
de madeireiros ilegais e de grandes projetos. 

O educando do Formar Florestal Magnandes 
Cardoso é um dos que vivem na Morada Nova. 
Ele reflete sobre o que espera para a região. 

“O sonho que desejo para a minha comu-
nidade é a floresta em pé a partir dos prin-
cípios do desenvolvimento sustentável: so-
cialmente justo, ambientalmente correto e 
economicamente viável”. 

Magnandes Cardoso,

técnico em Gestão Ambiental,

Comunidade Morada Nova, Almeirim.

Educando do Formar Florestal 2015.

 A parceria entre o IEB e o IFPA-Campus 
Castanhal permitiu uma aproximação da acade-
mia com comunidades que praticam o MFCF, 
considerado como tradicional[6], uma oportuni-
dade que há anos as universidades buscam. Além 

[6] Segundo Amaral e Amaral Neto (2005), 
o manejo florestal tem conquistado cada 
vez mais espaço como alternativa para co-
munidades rurais na América Latina. Isto 
pode ser explicado pela importância rela-
tiva da floresta para mais de 250 milhões 
de pessoas, bem como pela extensa área 
(aproximadamente 25 % da cobertura flo-
restal) sob domínio de populações tradicio-
nais e camponeses.
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de realizar atividades em campo com educandos 
do Instituto Federal, o IEB coordena a disciplina 
de MFCF da turma do curso subsequente em Téc-
nico em Florestas. 

“A relação entre as duas instituições busca 
fortalecer as comunidades amazônicas a par-
tir da formação em temas ligados a gestão 
dos recursos naturais, em especial o MFCF”.

Manuel Amaral,  

coordenador do IEB.

O trabalho em conjunto lançou o desafio 
de implementar programas de formação conti-
nuada em temas relacionados ao fortalecimen-
to da governança socioambiental na Amazônia. 
O resultado dessa parceria foi a concepção do 
Formar Florestal a partir da aprovação de seu 
Projeto Político Pedagógico (PPP) no Consup do 
IFPA-Campus Castanhal.
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“O curso foi formalizado em novembro de 
2014 por meio da resolução 262/2014 do 
Conselho Superior do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
(Consup), tornando o IFPA-Campus Casta-
nhal apto a realizar a oferta de vagas nesta 
modalidade. Ao todo são 25 vagas por tur-
ma para filhos e filhas de agricultores comu-
nitários oriundos da região oeste do Pará”, 

Roberta Coelho,

coordenadora acadêmica do

Formar Florestal pelo IFPA-Campus Castanhal

De acordo com o PPP, o objetivo do curso é 
formar jovens e adultos em conhecimentos sobre 
os aspectos técnicos, organizacionais, políticos e 
culturais visando fortalecer o manejo e a gover-
nança florestal no Pará. Os principais aspectos são 
os conhecimentos científicos e práticos desenvol-
vidos para superar modelos de agricultura que 
degradam os recursos naturais e poluem o meio 
ambiente (água, solo, ar). 

A abordagem do curso incentiva a socializa-
ção, disseminação e construção de conhecimen-
tos a partir do contexto regional com o objetivo 
de fortalecer o manejo florestal comunitário. O 
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público alvo do curso, prioritariamente são aque-
les (as) que atuam em unidades de conservação, 
territórios indígenas, quilombolas e projetos de 
assentamento. A ideia é fortalecer sindicatos, coo-
perativas e associações de moradores como agen-
tes multiplicadores das práticas do MFCF. 

O caos fundiário ladeado pelo crescente 
desmatamento[7], a extração ilegal de madeira, 
a ausência de programas de educação, exten-
são e de formação e as políticas de desenvolvi-
mento que incentivam a destruição da floresta 
motivaram a formatação do curso. A equação é 
a seguinte: é necessário o aprofundamento de 
formação para o tema, de modo que se reduza 
a destruição da floresta e se consolide uma po-
lítica pública de incentivo ao MFCF que busca 
fortalecer econômica, política e socialmente as 
populações amazônicas.

A educanda do Formar Florestal Marilu Ben-
tes atua em sua comunidade a partir dos conheci-
mentos adquiridos no curso. Ela mora na Comu-
nidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
da Reserva Verde para Sempre, município de 
Porto de Moz. A reserva é conhecida internacio-
nalmente pela luta popular em defesa da floresta. 
Marilu lembra que as vivências durante o curso 
reforçaram a importância de como gerir melhor 
os recursos naturais para que a floresta permane-
ça em pé para as futuras gerações. 

[7] O desmatamento acumulado na re-
gião entre agosto e outubro de 2014, que 
corresponde aos três primeiros meses do 
calendário oficial de medição do desma-
tamento, atingiu 1.082 quilômetros qua-
drados. Houve aumento de 226% do des-
matamento em relação ao período anterior 
(agosto a outubro de 2013), quando atin-
giu 332 quilômetros quadrados (Fonseca 
Souza Jr e Veríssimo, 2014b, P. 03).
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 “A adoção do manejo florestal comunitário 
pode se configurar como uma saída na dire-
ção da sustentabilidade,”

Marilu Bentes,

presidente da Associação Comunitária em Porto de Moz.

Educanda do Formar Florestal 2014.

Os eixos temáticos que orientam o curso de 
400 horas são distribuídos em módulos a partir 
da metodologia da Pedagogia da Alternância[8]. 
Isso possibilita que o (a) educando (a) discuta e 
reflita os temas do curso em sala de aula, mas 
que também aplique e problematize esse conte-
údo em suas comunidades e organizações. Ou 
seja, ele (a) vivencia a formação por meio da re-
flexão e da ação.

O itinerário formativo contempla atividades 
presenciais com carga horária total de 280 horas. 
Nesses momentos o saber sistematizado e histori-
camente acumulado pela humanidade é articula-
do à pluralidade de saberes da qual educandos e 
educandas são portadores. É um momento tam-
bém de elaboração, de planejamento dos projetos 
e ações a serem desenvolvidas nas comunidades. 

A formação privilegia ainda atividades em 
espaços institucionais do campo. A base para re-
alizar esse exercício se encontra na problematiza-
ção e necessidades apontadas pelos educandos 

[8] Ela nos introduz num outro sistema edu-
cativo, pois a escola do século XX, tal qual 
a conhecemos e vivenciamos, será cada 
vez mais inadequada para este mundo ve-
loz, em plena mutação no que diz respeito 
aos extraordinários avanços tecnológicos 
que caminham mais rápido do que o ho-
mem. Um mundo complexo que exigirá ou-
tra educação sistêmica. A formação em al-
ternância, a pedagogia da alternância será 
um dos componentes da escola do futuro. 
(GIMONET, 1999, p. 39).
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(as), através dos estudos e pesquisas realizadas 
durante o Tempo Comunidade (TC) e na intera-
ção destes (as) com a realidade de seus territórios.  
Nesse momento, observa-se uma interação entre 
a vivência de cada um e a apropriação do diálogo 
de saberes (conhecimentos científicos e saberes 
populares). É no TC que o educando é estimu-
lado a compartilhar seus conhecimentos e suas 
experiências. Desta forma, potencializa os conhe-
cimentos de que se apropriou para a melhoria da 
gestão familiar e comunitária, sob orientação do 
educador da etapa presencial. A carga horária do 
TC totaliza 120 horas.

Os pressupostos da educação do campo ser-
vem como guia dos diálogos entre os educadores 
(as) e educandos (as) durante os módulos de for-
mação adotando o uso de diferentes linguagens. 
Para realizar a troca de conhecimentos e saberes, 
o processo formativo lança mão de aulas exposi-
tivas, vídeos, músicas, cartazes, trabalhos em gru-
pos e individuais, atividades de campo em unida-
des de conservação e atividades do TC.

Percurso formativo do curso 
contemplando a carga horária 
total de 400 horas (TC-Tempo 
Comunidade;
TE-Tempo Escola)

TC

30h

2º TE

80h

TC

45h

3º TE

90h

TC

45h

4º TE

50h

1º TE

60h
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COOMFLONA é referência em
              manejo florestal comunitário

No começo do século passado o magnata estadunidense 
Henri Ford implantou um megaprojeto de monocultivo 
de seringueira entre Aveiro e Belterra, oeste paraense, 

com vistas a conquistar a autonomia para a fabricação de pneus 
para seus veículos. A empreita não obteve êxito, no entanto ren-
deu livros, teses e documentários. A vila ficou conhecida como  
Fordlândia. No mesmo perímetro, o regime militar instalou como 
forma de controle do território a Flona do Tapajós. Conforme o 
site do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiver-
sidade (ICMBio), a Flona do Tapajós, criada em 1974, é espaço de 
inúmeras pesquisas; somente em 2013 foram 65. Seu território se 
estende por 527.000 hectares, com mais de 160 quilômetros de 
praias e uma grande diversidade de paisagens: rios, lagos, alaga-
dos, terra firme, morros, planaltos, floresta, campos e açaizais. 

A Flona é a unidade de conservação mais visitada do Norte 
do país. Aproximadamente 500 indígenas da etnia Munduruku di-
vididos em três aldeias – Bragança, Marituba e Takuara – habitam 
o lugar. Além de indígenas, mais de 5 mil moradores tradicionais 
distribuídos em 25 comunidades sobreviviam na Flona antes da 
criação da unidade, conforme o ICMBio.

Os indígenas e as populações tradicionais realizam manejo flo-
restal sustentável em uma área especialmente reservada para esse 
fim. A atividade é referência nacional e na América Latina e chega a 
movimentar perto de 4 milhões de reais por ano. O ICMBio esclarece 
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que o recurso fica na 
unidade e auxilia no 
desenvolvimento so-
cial e na proteção da 
floresta.

É neste ambiente 
que opera a Coomflo-
na, uma referência no manejo florestal comunitá-
rio. Ela agrega 205 cooperados desde 2005, quando 
surgiu a partir do Projeto de Manejo Florestal Sus-
tentável na Amazônia, o ProManejo. A cooperativa 
atua na melhoria da qualidade de vida dos asso-
ciados por meio da comercialização dos produtos 
agroextrativistas das comunidades. Ela desenvolve 
atividades com produtos madeireiros e não madei-
reiros. Os produtos são comercializados nas pró-
prias comunidades, cidades vizinhas, no mercado 
nacional e internacional. Viveiros de mudas, mane-
jo de sementes e essências, produção de artesana-
to a partir da madeira, sementes e látex integram 
a atividade da cooperativa. A Coomflona mantém 
ainda uma loja na cidade de Santarém. A madeira 
certificada pelo FSC (Conselho de Manejo Florestal) 
é um dos seus produtos.

Fonte: ICMBio, s.d; Coomflona. 

A cooperativa atua 
na melhoria da 
qualidade de vida 
dos associados 
por meio da 
comercialização 
dos produtos 
agroextrativistas 
das comunidades
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“Não há saber mais 
ou saber menos: há 
saberes diferentes”

Paulo Freire
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Capítulo III
FORMAR FLORESTAL:
TEMAS E
TERRITÓRIOS 

Os saberes não estão encastelados em 
escolas. Eles germinam em diferentes 
espaços de sociabilidade: família, igre-

jas, terreiros, casas de farinha, campos de fu-
tebol, clubes, UCs, PAs, Peaexs, PAEs, acampa-
mentos, associações, cooperativas, sindicatos 
e outros. 

No navegar do curso busca-se facilitar o 
diálogo entre as diferentes formas de conheci-
mento; um percurso que favoreça uma prática 
a partir da reflexão dos conteúdos adotados, re-
lacionando-os com as realidades dos (as) edu-
candos (as), a partir do ponto de vista econômi-
co, político, familiar, social, cultural, ambiental 
e do trabalho.



• 38• 38

Nos quatro módulos estabelecidos são debatidos os temas: i) noções básicas 
sobre governança florestal com enfoque territorial; ii) aspectos técnicos do MFCF; 
iii) organizações sociais e os impactos socioambientais: comunicação popular; iv) 
gestão de empreendimentos comunitários e solidários; e v) políticas públicas. O 
objetivo é incentivar uma reflexão crítica sobre as realidades dos (as) educandos 
(as) que se some a outras iniciativas que buscam o aprofundamento da cidadania 
numa ação em rede. 

A agricultora Marcelane Silva, assentada do PA Ipiranga, comunidade Co-
mandante Teixeira, Altamira,  dirigente sindical e educanda da primeira turma do 
Formar Florestal (2014), afirma:



39 •39 •

“Considero que todos os módulos do curso 
foram importantes. Mas, o que me tocou foi o 
que falou da minha realidade e o de políticas 
públicas. Aprendemos o que significa política 
pública e a importância de lutar por ela”.

Marcelane Silva,

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaituba.

Educanda do Formar Florestal 2014.

Marcelane acredita que a vivência no curso 
mudou sua vida.

“Descobri que ainda era tempo de voltar 
para a escola. Hoje também faço informática 
e estudo para um concurso de agente comu-
nitário de saúde em minha comunidade.”

Marcelane Silva

A comunidade de Marcelane tem tido sua 
rotina alterada pelo aumento do fluxo de carretas 
que escoam a produção de soja de Mato Grosso 
via BR-163 para o porto controlado pela empresa 
Bunge, em Miritituba. 

A (s) Amazônia (s) e as riquezas nela exis-
tentes configuram-se como um espaço em aguda 
disputa: grandes corporações de mineração, soja, 
construtores de hidrelétricas, grileiros e pecuaris-
tas em oposição às populações locais, numa rela-
ção marcada pela violência[9]. 

[9] CONFLITOS
Desde a integração econômica da Amazô-
nia, a partir dos anos 1960, as regiões sul e 
sudeste do Pará concentram os indicadores 
de violência contra populações nativas. A 
partir do fim dos anos 1990 a violência se 
espraia por todo o estado. No Baixo Ama-
zonas, dirigentes e ativistas foram executa-
dos por defenderem a floresta, a reforma 
agrária e os direitos humanos. Ademir Fe-
dericci foi executado com um tiro na cabe-
ça na madrugada do dia 25 de agosto de 
2001. “Dema,” como era conhecido o ati-
vista do Movimento pelo Desenvolvimento 
da Transamazônica e do Xingu (MDTX), 
hoje nomeia um fundo que incentiva pro-
jetos de desenvolvimento para populações 
tradicionais. No dia 22 de julho de 2002, 
o delegado sindical da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura (Fetagri) de 
Castelo dos Sonhos, Bartolomeu Moraes 
da Silva, conhecido como “Brasília”, foi se-
questrado, torturado e teve as duas pernas 
quebradas antes de ser fuzilado por vários 
tiros de armas de diferentes calibres. Na ci-
dade de Anapú, em fevereiro de 2005, dois 
pistoleiros mataram a missionária e agen-
te pastoral da Comissão Pastoral da Terra 
(CPT), Dorothy Stang.
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Governança

Neste sentido, o primeiro módulo busca 
refletir o tema da Governança[10] Florestal, com 
o objetivo de construir uma visão ampla do de-
senvolvimento rural em geral ao mesmo tempo 
em que problematiza o tema a partir das diversas 
realidades vivenciadas pelos educandos em seus 
territórios de atuação. A carga horária total do 
módulo é de 90 horas, sendo 60 horas presenciais 
e 30 horas não presenciais (TC). 

Ao final do módulo espera-se que os educan-
dos (as): 

[10] Governança deriva do termo gover-
no e pode ter várias interpretações, de-
pendendo do enfoque. Segundo o Banco 
Mundial, “governança é a maneira pela 
qual o poder é exercido na administração 
dos recursos sociais e econômicos de um 
país visando o desenvolvimento, e a ca-
pacidade dos governos de planejar, for-
mular e programar políticas e cumprir 
funções”.
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• compreendam as diferentes experiências em curso no âmbito da formação para 
o manejo florestal comunitário no Pará e região; 

• tenham noções dos conceitos iniciais sobre os diferentes agroecossistemas per-
tencentes aos territórios dos educandos; 

• tenham noções dos conceitos iniciais sobre os diferentes arranjos sociais, cultu-
rais, espaciais que compõem o MFCF; e

• compreendam as questões relacionadas à temática fundiária, gestão ambiental 
e políticas públicas para o setor florestal.

Além de internalizar os conceitos e os complexos cenários sobre os territórios, 
busca-se que o grupo apreenda as diferentes formas de coordenação que associam 
atores públicos com atores privados, pertencentes ao mundo das empresas e/ou 
sociedade civil. Tudo isso para fazer frente a um problema complexo caracterizado 
por uma multiplicidade de atores e de escalas de intervenção. 

No ano de 2015, a cidade de Altamira, um dos municípios afetados pela cons-
trução da hidroelétrica de Belo Monte, sediou o módulo de Governança Florestal. 
Os educandos (as) conheceram e refletiram os impactos sociais e ambientais do 
empreendimento sobre as comunidades tradicionais. 
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Jornada

O segundo módulo reflete os aspectos téc-
nicos do MFCF. Para facilitar o processo de com-
preensão, o recurso metodológico adotado é 
a Jornada Pedagógica. Nela, o grupo interage 
com as diferentes comunidades tradicionais na 
Amazônia que realizam o MFCF. As experiências 
desenvolvidas pelas comunidades extrativistas 
na Flona do Tapajós, a partir da Coomflona, e 
na Resex Tapajós Arapiuns, foram parceiras no 
curso durante essa etapa.

A ideia da jornada é fortalecer os conceitos 
trabalhados em sala de aula relacionados às prá-
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ticas de exploração florestal e identificar os princi-
pais desafios que as organizações e comunidades 
possuem para realizar tal atividade. A vivência em 
campo também reflete as seguintes questões: 

• diferentes processos de ocupação na Amazônia 
e os impactos socioambientais relacionados; 

• o papel dos povos e comunidades e como 
eles se reorganizam em torno de atividades 
produtivas sustentáveis e a defesa de seus ter-
ritórios; 

• importância de divulgar tais realidades; e
• principais aspectos da gestão de empreendimen-

tos comunitários e solidários e ações em redes. 
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Organização social e comunicação

O terceiro módulo é focado no papel e fortalecimento das organizações so-
ciais para a Gestão de Empreendimentos Comunitários e Solidários. Ele também 
aborda as ferramentas de comunicação popular. O objetivo principal é ressaltar 
a importância das organizações sociais diante dos impactos socioambientais pro-
vocados pela implantação de grandes projetos e mostrar como a comunicação 
ajuda a potencializar o ativismo socioambiental nos territórios florestais diante 
do atual cenário político e social. 

Neste módulo, há diálogos relacionados aos principais aspectos da gestão 
de empreendimentos comunitários e solidários e às formas de acesso a merca-
dos institucionais e em rede. Em resumo, o módulo busca proporcionar aos edu-



45 •

candos a compreensão das diferenças entre as estruturas do Governo e Estado, 
das organizações sociais e dos sujeitos de direitos. Ao mesmo tempo, descortina a 
possibilidade que as organizações criem ou reforcem mecanismos de gestão dos 
recursos naturais e instrumentos de comunicação nos territórios de origem dos 
participantes do curso. 

O desdobramento esperado é o fortalecimento dos processos produtivos lo-
cais na busca pela sustentabilidade por meio de acesso a mercados e construção 
de redes econômicas e solidárias dos empreendimentos comunitários. 

A cidade de Itaituba sediou o módulo. Com a colaboração do Movimento 
dos Atingidos por Barragens (MAB), o grupo de educandos (as) conheceu a região 
portuária e refletiu sobre alguns impactos sociais e ambientais do empreendimen-
to e a realização de campanhas temáticas para veiculação nas redes sociais.
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Políticas públicas 

O último módulo tem a intenção de contri-
buir para que os participantes do curso compre-
endam as Políticas Públicas que provocam im-
pactos diretos nas comunidades e seus territórios. 
O objetivo é reforçar a atuação das lideranças e 
agricultores familiares para garantir o acesso e in-
fluência deste segmento da sociedade às políticas 
socioambientais.
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Os facilitadores do diálogo buscam mostrar 
as possibilidades de aumentar o acesso às referi-
das políticas, cujos componentes servem de estí-
mulo à adoção de modelos de produção susten-
táveis, tais como: o Programa Federal de Manejo 
Florestal Comunitário e Familiar (PFMFCF), Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA), Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar (Pnae), entre outros. Este módulo dia-
loga diretamente com o de Governança Florestal.
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“Educar é crescer. E crescer é 
viver. Educação é, assim, vida 
no sentido mais autêntico da 
palavra.”

Anísio Teixeira - Educador
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Capítulo IV
DEMANDAS,
AÇÕES E
SEMENTES 

A Amazônia regida pelo 
extrativismo, desmatamento 
ilegal e poucas oportunidades 
de educação

É a atividade extrativista que dita a econo-
mia na Amazônia. Os ciclos das drogas 
do sertão, borracha, castanha-do-brasil 

antecederam a mineração e o fornecimento de 
energia obtida por hidroelétricas. O ciclo ma-
deireiro também veio depois e em sua maioria 
marcado pela ilegalidade. O modelo de de-
senvolvimento econômico – conhecido como 
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enclave ou exportador de commodities[11] (mer-
cadorias) – impõe o uso intensivo dos recursos 
naturais, que não tem implicado em melhoria da 
qualidade de vida da população local. 

O estado do Pará lidera a economia madei-
reira no país. No entanto, a exploração desorde-
nada já devastou uma área equivalente aos terri-
tórios somados dos países Holanda, Suíça, Áustria 
e Portugal. Desde a promulgação da Constituição 
Federal em 1988, marco do início do monitora-
mento, os estados do Pará e Mato Grosso lideram 
o ranking de desmatamento na Amazônia. Os 
nove estados da Amazônia desmataram 402.614 
quilômetros quadrados no período 1988 a 2013, 
indicam dados do Prodes, o Projeto de Monito-
ramento da Floresta Amazônica do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A área des-
truída é superior ao território do estado de Goiás 
(340.086 km2). 

No contexto da educação, marcado por inú-
meros limites, a Escola Família Agrícola (EFA) e a 
Casa Familiar Rural (CFR), iniciativas educacionais 
ligadas a instituições populares, buscam atender a 
uma demanda ligada ao universo rural da região 
amazônica. A principal demanda, e que agrega 
tais instituições, busca negociar com o estado a 
garantia de condições mínimas de atividade. 

[11] É um bem fungível, ou seja, é equiva-
lente e trocável por outra igual indepen-
dentemente de quem a produz. Por exem-
plo, o petróleo, a resma de papel, o leite, 
o ouro, o minério de ferro e a bauxita são 
habitualmente substâncias extraídas da ter-
ra e que mantêm até certo ponto um preço 
universal.
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que é o conjunto de todas as 
riquezas produzidas. Em 2012, 
o estado respondia por 39,3%, 

com taxa de crescimento superior à taxa nacional por conta do extra-
tivismo mineral, que compreende 90% do PIB estadual, concentrado 
na Região de Integração (RI) de Carajás, que contribui com 27,9%.  A 
concentração da economia em exportação de minérios no sudeste 
do estado pavimenta desigualdades regionais. A RI do Baixo Amazo-
nas, por exemplo, responde com 6,55% do PIB estadual, enquanto a 
RI do Tapajós assinala a marca de 1,63%, inferior até mesmo à taxa 
de 2,18% da RI do Marajó, considerada uma região crítica.  

Entre os estados da 
Amazônia, o Pará é o 
primeiro em Produto 
Interno Bruto (PIB), 
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Em oposição ao incremento do PIB, quase cem 
por cento da população, estimada em oito milhões, 
a 9ª nacional, não conta com saneamento básico. 
O estado ocupa o 16º lugar em Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH[12]) entre as 27 unidades da 
federação, e cai para o 21º posto em PIB per capita, 
receita por habitante. 

O extrativismo mineral, o setor de serviços com 
ênfase no comércio e a administração pública inte-
gram o centro da economia do estado. Já na extração 
vegetal destacam-se a madeira, o açaí e o palmito. 

Em 2014, o Pará foi o sexto em exportação no 
país e o segundo melhor resultado na balança co-
mercial na federação. Minério de ferro e boi vivo 
concentram as exportações, aponta o Anuário Es-
tatístico de Receitas do Pará de 2014 (Pará, 2014a). 
A exportação de produtos primários de baixo valor 
agregado para o mercado externo é a base da pro-
dução do estado, com efeito limitado sobre em-
prego e renda. 

O mesmo minério que pesa no PIB é responsável 
por uma renúncia fiscal de 9 bilhões de reais por ano 
por conta da Lei Kandir (lei complementar federal n.º 
87/1996), que desonera as empresas em recolher o Im-
posto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço (ICMS) 
dos produtos primários e semielaborados. A desone-
ração em 9 bilhões de reais se aproxima ao orçamento 
total do estado para o ano de 2013, estimado em 13 bi-
lhões de reais, conforme Souza (2012).

[12] Este índice é calculado com base em 
dados econômicos e sociais. O IDH vai de 
0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 
(desenvolvimento humano total). Quanto 
mais próximo de 1, mais desenvolvido é 
o país. Este índice também é usado para 
apurar o desenvolvimento de cidades, 
estados e regiões. No cálculo do IDH são 
computados os seguintes fatores: educação 
(anos médios de estudo), longevidade (ex-
pectativa de vida da população) e Produto 
Interno Bruto per capita. O relatório anu-
al de IDH é elaborado pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud), órgão da ONU.
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Desenvolvimento, 
madeira e
desmatamento 

O setor madeireiro consta como 
um dos polos que deveria im-
pulsionar o desenvolvimento da 

região amazônica no regime ditatorial 
por possuir a principal floresta tropical 
do mundo. A cobertura florestal brasi-
leira está estimada em 463 milhões de 
hectares. Desses, estima-se que 98,5% 
sejam constituídos por floresta natural, 
localizada predominantemente na re-
gião Norte do país. 

Com relação ao mercado, entre 
2011 e 2012 houve redução do valor ob-
tido com a produção de madeira oriun-
da de florestas naturais, totalizando 
2 milhões de reais em relação ao ano 
anterior, segundo o IBGE. Este valor 
corresponde ao volume de produção 
de madeira em tora de 14,9 milhões de 
metros cúbicos, aponta relatório orga-
nizado em 2014 pelo Serviço Florestal 
Brasileiro (SFB). 
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A queda na produção de madeira proveniente de florestas na-
turais, segundo o IBGE, pode ser atribuída a fatores como retração da 
demanda industrial, preços, disponibilidade de mão de obra na coleta 
de determinados produtos e atuação de órgãos de controle ambiental 
e fiscalizadores. E, ainda, à redução dos investimentos no setor, em fun-
ção da crise econômica global em 2008, que causou impactos negativos 
no segmento de madeira sólida, que ainda são percebidos na atual di-
nâmica produtiva (SFB, 2014, p.06 e 07).

Sobre a madeira serrada tropical, o SFB (2014, 07) apon-
ta que a produção registra queda desde 2008, juntamente 
com a elevação de seus preços médios. A parte da produção 
direcionada ao mercado externo, após queda em 2009, per-
manece estável. Com relação às exportações, o documento 
enfatiza que em 2013 os cinco principais destinos dos pro-
dutos florestais brasileiros exportados pela Amazônia Legal 
foram: Estados Unidos, França, Japão, China e Países Baixos.

A maior parte da produção de madeira serrada tropical 
para exportação tem origem no Pará (35,3%), seguido por Mato 
Grosso (25,8%) e Rondônia (14,5%), destaca a Organização In-

ternacional de Madeiras Tropicais (OIMT). [...] Com relação à exportação 
dos produtos madeireiros da Amazônia Legal, destacam-se a madeira 
serrada processada, a madeira serrada e os cavacos e partículas (SFB, 
2014, 08).

Com relação aos Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM), 
o SFB (2014, 09) registra que entre os principais estão o açaí, o ba-
baçu, a piaçava, a erva-mate, a cera e a castanha-de-caju. A copaíba 
e a castanha-do-brasil têm preços expressivos em valor unitário. A 
produção da erva-mate, do açaí e da amêndoa de babaçu, juntos, 
responde por aproximadamente 80% da produção total e por mais 
da metade de todo o valor obtido no mercado nacional. 

A maior parte 
da produção 
de madeira 
serrada tropical 
para exportação 
tem origem no 
Pará (35,3%)
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Na balança de exportações do Estado do Pará, o setor madeireiro sofreu um de-
créscimo aproximado de 75% no intervalo de seis anos. Em 2008, a atividade madei-
reira (em geral) respondia por 8,2% das exportações, reduzindo sua participação para 
2,0% em 2014, segundo dados do Anuário de 2014 do setor fazendário do estado. 

Pará e Mato Grosso integram o Arco de Fogo do Desmatamento, áreas florestais sub-
jugadas por obras de infraestrutura, pecuária e o monocultivo de grãos, marcado pelo uso 
intensivo de agrotóxicos. Trata-se de projetos de desenvolvimento incentivados pelo poder 
público desde a Ditadura Civil Militar (1964-1985). As atividades combinam, ainda, trabalho 
escravo e pistolagem, itens que o estado do Pará também tem lugar de destaque. 

Ainda sobre o desmatamento amazônico, 80% estão concentrados nos municí-
pios paraenses de Altamira, Itaituba e Novo Progresso, conforme indicadores sistema-
tizados pelo Imazon. Já a cidade de São Félix do Xingu, no sul paraense, é a número um 
da lista dos 47 municípios que mais desmatam na Amazônia. 

E se concretizar uma série de ações que afrouxam a legislação no Congresso Na-
cional, tais como o Novo Código Florestal e a permissão de prospecção e exploração 
mineral em terras indígenas e em áreas quilombolas, a tendência é aumentar os índi-
ces, que vinham sofrendo uma acomodação segundo os relatórios sobre o tema.
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Um parêntese
       para a EDUCAÇÃO

A Amazônia é a periferia do Brasil, ladeada pelo 
Nordeste. As regiões costumam disputar os 
primeiros lugares quando se trata de indica-

dores sociais negativos. Em 2014, o Pará foi o pior 
estado em Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) da União. As notas do Ideb vão até 5,0. 
Ele é formado a partir das notas em matemática e 
língua portuguesa e as taxas de aprovação dos es-
tudantes. O total das notas dos alunos do ensino 
médio da rede pública estadual com o das escolas 
privadas foi de 2,9. 

O Ideb é elaborado pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Todos os estados da Amazônia possuem nota 
inferior ao indicado como excelência. Corrupção, má 
gestão, condições precárias das estruturas das esco-
las são alguns pontos indicados por especialistas no 
assunto. No ensino médio as taxas de reprovação e 
abandono somadas totalizaram no Pará 30,1% em 
2009. Entre 2011 a 2012, a Controladoria Geral da 
União (CGU) detectou 280 problemas de má gestão 
de recursos da educação nas prefeituras do estado.
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Outros caminhos possíveis

No conjunto de educandos (as) da turma de 2014 do For-
mar Florestal, a dirigente sindical Marcelane Silva, da cidade de 
Itaituba, e o extrativista Luís da Silva Matos, da cidade de Juruti, 
voltaram a estudar. Marcelane, além de concluir o nível médio, 
ambiciona aprovação em concurso público. O extrativista e agri-
cultor Paulo Johil, da Flona do Tapajós e da Coomflona, atualmen-
te faz o curso Técnico em Florestas no IFPA-Campus Castanhal. 
Os educandos (as) indicam que a vivência no curso os motivou na 
retomada dos estudos e da discussão sobre incremento de ações 
em redes físicas e digitais. 

Nos diálogos das duas turmas, por exemplo, surgiu a discus-
são em torno da constituição de uma rede a partir dos (as) educan-
dos (as), que terá como finalidade constituir-se em um espaço de 
relação e debate sobre o tema governança florestal nos territórios. 

Um resultado transversal dos diálogos foi a inclusão digital. Os 
integrantes mais jovens do grupo colaboraram com os mais expe-
rientes para a criação de contas em redes sociais. Nestes canais os 
(as) educandos (as) promovem a visibilidade de suas ações, agen-
das e denúncias. Nesta direção, quem tem empreendido produ-
ções de forma exitosa são os educandos de Juruti, que produzem 
um boletim físico, mantêm uma fanpage e uma rádio comunitária 
a partir da Associação da Comunidade de Juruti Velho (Acorjuve). 

Quais outros indicadores poderiam ajudar a avaliar o proces-
so de educação do Formar Florestal? É certo que necessita de um 
tempo maior para acompanhar o impacto dos resultados junto aos 
educandos e suas organizações. Contudo, registramos demandas e 
ações realizadas pelas instituições que os educandos (as) integram 
e que os (as) ajudam a aprofundar seus conhecimentos acerca de 
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política pública, governança e MFCF, reforçados 
pelos conteúdos do Formar Florestal. 

Um exemplo ocorre na comunidade de 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, banhada 
pelo rio Arimun, que integra a Resex Verde para 
Sempre, em Porto de Moz. De lá vêm os jovens 
educandos Marilu Bentes, Joelma Santos e João 
Pedro Bentes, da turma de 2014, todos na faixa 
de 20 anos. Eles colaboraram na criação e assu-
miram a responsabilidade em dirigir uma coo-
perativa de produção e negociação de madeira 
voltada para a valorização do MFCF. Este era um 
objetivo antigo da comunidade e a iniciativa da 
cooperativa chegou na hora certa, contribuindo 
para melhorar a qualidade de vida, na organiza-
ção, na saúde e no aumento da renda dos (as) 
associados (as).

“Hoje tenho mais conhecimentos sobre asso-
ciativismo, cooperativismo, manejo, econo-
mia e comunicação. Com os conhecimentos 
busco fazer com que as pessoas entendam 
o verdadeiro sentido do associativismo e a 
importância do manejo comunitário”.

Marilu Bentes,

presidente da Associação Comunitária em Porto de Moz.

Educanda do Formar Florestal 2014.
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Em um contexto amazônico marcado por ten-
sões, conflitos, negociações e acomodações, 
nasceu, em 2004, a Resex Verde para Sempre, 

que compreende 85% do território do município de 
Porto de Moz. A luta dos moradores locais contou 
com a mediação de várias instituições públicas e pri-
vadas do país e fora dele. 

Xingu, Arimun, Acaray, Aquiqui e Guajará são 
os principais rios da Resex. O local ainda não possui 
serviço de energia elétrica e saneamento. Mesmo an-
tes da efetivação do Formar Florestal, o IEB tem sido 
um parceiro e incentivador do MFCF na localidade e 
para a consolidação da boa governança na Resex. 

Maçaranduba, angelim-vermelho, cumaru são 
algumas espécies de madeira manejadas na comuni-
dade em Porto de Moz, que ainda utiliza sementes e 
cipós, cria pequenos animais e pesca. O IEB, a Orga-
nização das Cooperativas do Brasil (OCB) e o Comitê 
de Desenvolvimento Sustentável (CDS) estão entre 
os apoiadores. 

FORMAR na
     Resex Verde
  para Sempre
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Outro tema que tem ganhado destaque 
quando se discute governança florestal na Ama-
zônia é a questão fundiária, a qual tem se cons-
tituído como o ponto mais delicado. As popula-
ções locais têm socializado os passivos sociais e 
ambientais com o assalto dos recursos naturais 
por garimpeiros, grileiros, madeireiros ilegais e 
grandes empresas. A indefinição sobre a posse 
dos territórios acaba por incentivar ações ilegais 
praticadas em setores públicos e privados[13]. 

Sobre a questão, a coordenação do Sindicato 
de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) 
de Santarém tem, ao longo dos anos, procurado 
junto aos órgãos públicos de diferentes esferas 
(municipal, estadual e federal) efetivar o reconhe-
cimento jurídico dos territórios de interesse das 
populações consideradas tradicionais. 

[13] A empresa Agropecuária Santa Efigê-
nia Ltda tem merecido destaque em rela-
tórios elaborados pela ONG Greenpeace. 
A empresa tem sido acusada de obter do-
cumentação falsa em instituições do estado 
para planos de manejo. Num desses planos 
fraudados retirou mais de 43 mil metros 
cúbicos de madeira, que já haviam sido co-
mercializados, incluindo em torno de 12 mil 
metros cúbicos de ipê, cujo valor poderia 
chegar a pelo menos 7 milhões de dólares 
se a madeira fosse processada e exportada. 
Saiba mais sobre o assunto no Relatório de 
Junho de 2015 do Greenpeace - A Crise 
Silenciosa da Amazônia - Licença para 
Lavar Madeira. O Documento esclarece 
sobre a ação da quadrilha.
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“A regularização é um passo fundamental 
para a garantia dos territórios dos povos 
do Baixo Amazonas, além de possibilitar 
acesso a outras políticas públicas. O STTR 
de Santarém tem participado de audiên-
cias públicas na região para o debate sobre 
o tema. O sindicato defende a definição de 
áreas em assentamento coletivo, assenta-
mento individual, agroextrativista, projeto 
de assentamento agroextrativista e reservas 
extrativistas”.

Jaime Luís Mendes,

técnico do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém.

Educando do Formar Florestal de 2014.

No fim de maio de 2015 o STTR forçou uma 
reunião em Santarém com a atual presidente do 
Incra, Maria Lucia Falcom. Na pauta do encontro 
constava: conhecer os projetos de assentamento 
que necessitam de atendimento de políticas pú-
blicas e os que necessitam do serviço de georre-
ferenciamento, revisão de ocupação e os Projetos 
de Desenvolvimento Sustentável (PDS) embarga-
dos pelo Ministério Público Federal. A ausência 
de georreferenciamento no PAE Eixo Forte, em 
Santarém, por exemplo, tem impedido que a po-
pulação estabeleça um plano de MFCF. A respon-
sabilidade do serviço é do Incra. 
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Na perspectiva do desenvolvimento susten-
tável, no município de Juruti, na comunidade de 
Juruti Velho, impactada pelo extrativismo mine-
ral da bauxita, uma ação que conjuga moradores 
locais, associações e a Universidade Federal do 
Amazonas (Ufam) busca repovoar a população 
de quelônios. O projeto, batizado de Pé de Pin-
cha, já garantiu a distribuição de 32 mil filhotes de 
quelônios na região. O nome do projeto refere-se 
às pegadas que o Tracajá (Podocnemis unifilis) dei-
xa na areia em formato de “pinchas” (tampinha 
de refrigerantes de garrafas de vidro).

“O Formar Florestal tem colaborado com 
a gente, com essa troca de informações. Os 
temas voltados para o fortalecimento da 
agricultura familiar é o que mais tem cha-
mado a minha atenção, e que isso é possível 
a partir da ação da economia solidária e a 
preservação do meio ambiente”.

Izabel Santarém de Souza,

comunidade Nova Macaiane, Juruti Velho.

Educanda do Formar Florestal 2015.



O projeto Pé de Pincha existe desde 2003 e iniciou com a coleta dos ovos no mês de 
setembro, época da desova dos quelônios. Os animais encontram nas praias for-
madas nas margens do lago Juruti Velho o local ideal para depositar seus ovos, que 

posteriormente são recolhidos por moradores e colocados em chocadeiras naturais. O nas-
cimento dos animais acontece dois meses depois. Os animais são libertos perto de comple-
tarem oito meses de vida. A apoteose do projeto é a soltura de estimados 1.200 filhotes no 
lago de Juruti Velho. A Acorjuve é parceira da iniciativa. O processo de educação ambiental 
é lento, alguns moradores ainda não respeitam o manejo e a fiscalização é precária.

O projeto
        PÉ DE PINCHA
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Eis algumas demandas, ações e sementes que o IEB e o IFPA-Campus Cas-
tanhal, por meio do Formar Florestal ou outras ações, endossaram a criação ou 
apoiam e reforçam o uso racional dos recursos da floresta. Um dos pilares do curso 
é possibilitar informações técnicas e políticas para dirigentes que possam replicar 
em espaços sociais e políticos que disseminam a relevância do MFCF como pos-
sibilidade de um desenvolvimento humano e econômico que coloca em primeiro 
plano as populações da (s) Amazônia (s). 

Algumas lições do caminho

Uma das principais lições obtidas nesse processo é a experimentação de uma 
proposta de formação diferenciada voltada à temática socioambiental, a qual ado-
tou o método da formação inicial e continuada (FIC), realizado em parceria com 
uma instituição formal de ensino, o IFPA - Campus Castanhal. Tal experiência pos-
sibilitou o reconhecimento da importância do tema MFCF, que levou à aprovação 
do PPP pelo Conselho Superior da própria instituição, que também é a responsável 
pela certificação dos educandos. Por sua vez, isso permite que outras instituições 
de ensino possam também ofertar essa mesma formação.

Podemos também dizer que o curso Formar Florestal contribuiu de forma 
significativa para a afirmação de políticas públicas educacionais voltadas às po-
pulações do campo, em especial aos povos da floresta, tornando-se um exemplo 
prático em que processos formativos, empreendidos no campo, tornam-se cada 
vez mais necessários dada a ausência de formação nesta área. Por outro lado, a ex-
perimentação de uma proposta de Formação Inicial e Continuada, com um dese-
nho curricular diferenciado e baseado na alternância pedagógica e nos princípios 
politico pedagógicos da educação do campo, tendo a realidade dos sujeitos como 
pontos de partida da formação, sintetizam os desafios da formação para estas po-
pulações, não se desvinculando da questão originária que é a do desenvolvimento 
pleno dos povos e da gestão sustentável de seus territórios.
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Turma 2014

ADAILSON PEREIRA PAZ, 40 anos
Organização:
Cooperativa Mista da Flona Tapajós (Coomflona)
Localidade:
Comunidade de São Domingos, Flona do Tapajós, Belterra, Pará
Perfil:
É coordenador do Viveiro de Mudas da Coomflona.
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JOSIVAN SOUZA PAZ, 20 anos
Organização:

Associação Cultural Muirapinima – Rádio Comunitária Muirapinima 
e a Acorjuve
Localidade:

Comunidade do Açaí, PAE Juruti Velho, Juruti, Pará
Perfil:

É do conselho fiscal da associação Muirapinima e associado da 
Acorjuve.

LUIS DA SILVA MATOS, 41 anos
Organização:

Associação comunitária de Juruti Velho (Acorjuve)
Localidade:

Comunidade Santa Rita de Cássia, PAE Juruti Velho, Juruti, Pará
Perfil:

É Conselheiro Fiscal Comunitário da Acorjuve

MESSIAS SILVA DOS SANTOS, 28 anos
Organização:

Associação comunitária de Juruti Velho (Acorjuve)
Localidade:

Comunidade Santa Rita de Cássia, PAE Juruti Velho, Juruti, Pará
Perfil:

É conselheiro fiscal comunitário da Acorjuve.

VANDREIA DE SOUZA PINTO, 17 anos
Organização:

Associação Franciscanas e Maristela do Brasil (AFMB)
Localidade:

Comunidade do Açaí, PAE Juruti Velho, Juruti, Pará
Perfil:

É jovem liderança do município de Juruti.
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EBERTON PEDROSO PIMENTEL, 26 anos
Organização:
Cooperativa Mista da Flona Tapajós (Coomflona)
Localidade:
Comunidade de Piquiatuba, Flona do Tapajós, Belterra, Pará.
Perfil:
É cooperado e manejador da Coomflona.

PAULO JOHIL ALVES PEREIRA, 30 anos
Organização:
Cooperativa Mista da Flona Tapajós (Coomflona)
Localidade:
Comunidade de São Domingos, Flona do Tapajós, Belterra, Pará
Perfil:
É coordenador do viveiro de mudas da Coomflona.

MARCELANE PEREIRA DA SILVA, 37 anos
Organização:
Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Itaituba 
(STTR de Itaituba)
Localidade:
Comunidade de Comandante Teixeira, PA Ypiranga, Itaituba, Pará
Perfil:
É diretora sindical do STTR de Itaituba.

JOÃO PEDRO DA SILVA BENTES, 25 anos
Organização:
Associação comunitária do Rio Arimum (Arimum)
Localidade:
Comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Resex 
Verde para Sempre, Porto de Moz, Pará
Perfil:
Associado e manejador da associação Arimum.
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WELYTON DE LEMOS BRESSAN, 24 anos
Organização:

Casa Familiar Rural de Rurópolis
Localidade:

Comunidade Flor da Selva, Rurópolis, Pará
Perfil:

É presidente da CFR de Rurópolis

DENIS DOS SANTOS OLIVEIRA, 39 anos
Organização:

Coop. dos trabalhadores agroextrativistas do Oeste do Pará 
(Acosper)

Localidade:
Comunidade Marimarituba, Santarém, Pará

Perfil:
É presidente da cooperativa Acosper.

JAIME LUIS DA CUNHA MENDES, 45 anos
Organização:

Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém 
- STTR

Localidade:
Sede, Santarém, Pará

Perfil:
É assessor técnico do STTR de Santarém.

JANIO MARLONE ROCHA DOS ANJOS, 18 anos
Organização:

Casa Familiar Rural de Santarém
Localidade:

Comunidade Vista Alegre Murutuba, Resex Tapajós Arapiuns, 
Santarém, Pará

Perfil:
É educando do ensino médio da CFR de Santarém.
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JOELMA DA SILVA SANTOS, 25 anos
Organização:
Associação Comunitária do Rio Arimum (Arimum)
Localidade:
Comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Resex 
Verde para Sempre, Porto de Moz, Pará
Perfil:
Jovem liderança da comunidade. Após o curso assumiu a 
secretaria da Associação Comunitária do Arimum.

MARILU DA SILVA BENTES, 23 anos
Organização:
Associação comunitária do Rio Arimum (Arimum)
Localidade:
Comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Resex 
Verde para Sempre, Porto de Moz, Pará
Perfil:
Jovem liderança da comunidade. Após o curso assumiu a 
presidência da Associação Comunitária do Arimum.

MARIA ANETE PEDROSO DA SILVA, 39 anos
Organização:
Casa Familiar Rural de Santarém
Localidade:
Comunidade Uruari Lago Grande, PAE Lago Grande, Santarém, 
Pará
Perfil:
É agente administrativo e técnica agropecuária na CFR de 
Santarém. É representante da Arcafar no baixo Amazonas.
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ERISVALDO RODRIGO DA SILVA, 18 anos
Organização:

Casa Familiar Rural de Rurópolis
Localidade:

Comunidade São José do Batatal, Rurópolis, Pará
Perfil:

É educando do ensino médio da CFR de Rurópolis.

CLAUDINEI MACHADO FREITAS, 30 anos
Organização:

Cooperativa Mixta AgroExtrativista do Caracol (Coopamcol)
Localidade:

Distrito de Bela Vista do Caracol, Itaituba, Pará
Perfil:

É encarregado de coletas de dados da Coopamcol e presta 
serviços para o ISAF (Instituto Socioambiental Floranativa).

EDINÉIA FERNANDES, 30 anos
Organização:

Cooperativa Mixta AgroExtrativista do Caracol (Coopamcol)
Localidade:

Distrito de Bela Vista do Caracol, Itaituba, Pará
Perfil:

É assistente na Coopamcol.
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ADRIANA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUSA, 20 anos
Organização:
Feira dos Pequenos Produtores Independentes de Caracol 
(FPPIC)
Localidade:
Comunidade de Bela Vista do Caracol, Trairão, Pará
Perfil:
É secretária da FPPIC desenvolvendo ações de formação e 
mobilização para a feira do distrito.

Turma 2015
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ALINE MARIA SILVA RAMALHO, 22 anos
Organização:

Associação Agroecológica dos Trabalhadores Rurais da 
Comunidade Santo Antônio I (Agroeco)

Localidade:
PDS Esperança, Anapu, Pará

Perfil:
Secretária e tesoureira da Agroeco.

ANTÔNIO OLIVEIRA DE ANDRADE, 44 anos
Organização:

Federação das Associações de Moradores e Comunidades do 
Assentamento Agroextrativista da Gleba Lago Grande (Feagle)

Localidade:
Comunidade de Aninduba, região do Arapixuna, PAE Lago 

Grande, Santarém, Pará
Perfil:

É presidente da Feagle.

ARIMAR FEITOSA RODRIGUES JÚNIOR, 20 anos
Organização:

Cooperativa Mista da Flona do Tapajós (Coomflona)
Localidade:

Comunidade de Maguary, Flona do Tapajós, Belterra, Pará
Perfil:

Trabalha na área administrativa da Coomflona no KM83.

DAYANA LOBATO DUARTE, 21 anos
Organização:

Associação Comunitária Ariruá (ACA)
Localidade:

Comunidade Boa Esperança, Resex Verde para Sempre, Porto de 
Moz, Pará

Perfil:
Atua como secretária da ACA.
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ELICELETE SANTANA LACERDA, 19 anos
Organização:
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Placas 
(STTR/Placas)
Localidade:
Comunidade de São Judas Tadeu, Placas, Pará
Perfil:
É educanda da CFR de Placas do curso de Técnico em 
Agropecurária.

EDILSON SILVEIRA FIGUEIRA, 38 anos
Organização:
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém 
(STTR/Santarém)
Localidade:
Comunidade Maranhão, PAE Lago Grande, Santarém, Pará
Perfil:
É secretário do STTR de Santarém.

EVAWILMA SOUSA SILVA, 29 anos
Organização:
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Rurópolis 
(STTR/Rurópolis)
Localidade:
Comunidade Campo Verde, PA Paraíso, Rurópolis, Pará
Perfil:
É técnica agrícola e assessora do STTR.

FRANCISCO ANUNCIAÇÃO DE SOUSA, 28 anos
Organização:
Associação Virola Jatobá e Cooperativa de Produtores e 
Agrícolas e Florestal (Coopaf)
Localidade:
PDS Virola Jatobá, município de Anapu
Perfil:
É sócio cooperado da Coopaf e membro da equipe do Projeto de 
Manejo Florestal do PDS.
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FRANCISCO SOLANO BATISTA DOS SANTOS, 22 anos
Organização:

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras rurais de Santarém 
(STTR/Santarém)

Localidade:
Gleba Nova Olinda, Peaex Aruã, Santarém, Pará

Perfil:
É diretor regional de base do STTR de Santarém.

IDENILZA BATISTA DA CUNHA, 27 anos
Organização:

Associação das Comunidades da Região de Juruti Velho 
(Acorjuve)

Localidade:
Comunidade Monte Sinai, PAE Juruti Velho, Juruti, Pará

Perfil:
É instrutora educacional na comunidade.

JAFSON SOUZA DE LIMA, 19 anos
Organização:

Casa Familiar Rural de Placas (CFR/Placas)
Localidade:

Comunidade Aracuzinho, PA Moju I, Placas, Pará
Perfil:

É educando e meeiro da produção da CFR.

JOSEILSON DE SOUZA XAVIER, 23 anos
Organização:

Associação das Comunidades da Região de Juruti Velho 
(Acorjuve)

Localidade:
Comunidade Pompom, PAE Juruti Velho, Juruti, Pará

Perfil:
É diretor de comunicação da associação.
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MAGNANDES CARDOSO, 41 anos
Organização:
Associação Comunitária dos Trabalhares Rurais, Extrativistas e 
Hortifrutigranjeira da Comunidade Morada Nova (Apromova)
Localidade:
Comunidade Morada Nova, Almeirim, Pará
Perfil:
É tecnólogo em Gestão Ambiental e segundo tesoureiro da 
Apromova.

MARCELINO STABNOW, 30 anos
Organização:
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Trairão 
(STTR/Trairão)
Localidade:
Comunidade Menino Jesus, PA Rio Cigano, Trairão, Pará
Perfil:
É secretário geral do STTR.

MARIA IZABEL SANTARÉM DE SOUZA, 48 anos
Organização:
Associação Franciscanas e Maristela do Brasil (AFMB)
Localidade:
Comunidade Nova Macaiane, PAE Juruti Velho, Juruti, Pará
Perfil:
É Líder da Pastoral da Criança na comunidade.

MIGUEL SILVA CASTRO, 18 anos
Organização:
Associação dos Moradores da Reserva Extrativista do Riozinho do 
Anfrísio (Amora)
Localidade:
Comunidade Lajeado,  Resex Riozinho do Anfrísio, Altamira, Pará
Perfil:
É jovem liderança associado à Amora.
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NAIARA SOUSA DOS SANTOS, 25 anos
Organização:

Associação Comunitária do Maguary Rio Tapajós (Ascomart)
Localidade:

Comunidade Maguary, Flona do Tapajós, Belterra, Pará
Perfil:

É sócia contribuinte da associação.

OLGANETH MOREIRA DE OLIVEIRA, 38 anos
Organização:

Grupo de Estudos, Desenvolvimento e Dinâmicas Territoriais na 
Amazônia (Gedtam)

Localidade:
Altamira

Perfil:
É estudante da UFPA de Altamira e atua na região.

POLIANE ALVES FEITOSA, 17 anos
Organização:

Associação Comunitária de Maguary Rio Tapajós (Ascomart)
Localidade:

Comunidade Maguary, Flona do Tapajós, Belterra, Pará
Perfil:

É jovem liderança na comunidade e sócia da Ascomart.

RAONIR NASCIMENTO DA SILVA, 19 anos
Organização:

Cooperativa de Produtores e Agricultores Orgânicos e Florestais 
(Coopaf)

Localidade:
PDS Virola Jatobá, Anapu, Pará

Perfil:
É cooperado e membro da equipe do Projeto de Manejo 

Florestal do PDS.



• 84

RODRIGO DA SILVA SOUSA, 17 anos
Organização:
Escola Tecnológica do Estado do Pará (Eetepa)
Localidade:
Sede de Itaituba, Pará
Perfil:
É educando da Eetepa.

ROSILENE CHOUA SILVA, 28 anos
Organização:
Associação Comunitária Indígena Tapiête (Acit)
Localidade:
Aldeia Baú/ Terra Indígena Baú, Novo Progresso, Pará
Perfil:
Assessoria Técnica / Captação de Recursos da Acit.

SANDRA MARIA RODRIGUES, 34 anos
Organização:
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Itaituba 
(STTR/Itaituba)
Localidade:
Comunidade Baixão Bonito, PA Ipiranga, Itaituba, Pará
Perfil:
É delegada sindical de sua comunidade.
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