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Plataforma Socioambiental do Amapá

1.
Introdução
1.1. A atuação do IEB no Amapá
O Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB),
criado em 1998, tem sua origem marcada pela atuação em
processos de capacitação e disseminação de conhecimentos
na área socioambiental. Na atualidade, o instituto tem atuado para fortalecer os atores sociais e o seu protagonismo na
construção de uma sociedade justa e sustentável. Para tanto, investe em ações de formação/capacitação e de fortalecimento institucional e organizacional de povos e comunidades
amazônicas e suas organizações, assim como na promoção
da articulação dos atores sociais em espaços públicos (fóruns,
conselhos, comitês, redes), na produção e disseminação de
conhecimentos e na construção de alianças e parcerias estratégicas, visando ao alcance dos seus objetivos institucionais.
O IEB iniciou sua atuação no estado do Amapá a partir
de 2014, com o objetivo de qualificar processos locais de articulação e desenvolvimento institucional para a constituição e
implementação de uma agenda socioambiental. Isto ocorreu
no momento em que a biodiversidade do estado estava ame-
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açada com a expansão de atividades de elevado potencial de
degradação – seja exploração ilegal de madeira, implantação
de monocultivos (principalmente plantio de soja), pecuária extensiva ou mineração (IEB, 2015) –, que resultou na eclosão
de conflitos socioambientais.
O IEB tem atuado nesse território a partir de três estratégias: i) fortalecimento das capacidades de lideranças comunitárias na incidência em políticas públicas voltadas à sustentabilidade; ii) fortalecimento da modalidade de educação do
campo e fomento a atividades produtivas sustentáveis visando
à constituição do debate acerca da transição agroecológica; e
iii) articulação interinstitucional visando à participação de organizações da sociedade civil na agenda socioambiental.

Palafita cercada
de açaizeiros.
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Para o IEB, o desafio de construção de uma agenda socioambiental passa, necessariamente, pela capacitação e articulação. A articulação entendida como meio e não fim torna-se um caminho necessário para catalisar e potencializar a
ação coletiva. Entende-se que o diálogo e os esforços de convergência para uma agenda mínima são condições para que
as organizações sociais possam ter força no debate público.
Igualmente, a capacitação é concebida como um instrumento
para a luta política e deve contribuir para favorecer o debate
público qualificado e a incidência das populações rurais na
articulação e implementação de políticas públicas.

1.2. Desafios do contexto e da
sustentabilidade no estado do Amapá
A aproximação com a realidade do Amapá, principalmente pelo contato com lideranças da sociedade civil e membros de organizações cujas bases são formadas por agricultores
familiares e agroextrativistas com atuação nos assentamentos
da reforma agrária, nos conselhos das Unidades de Conservação (UCs) e nas Escolas Famílias Agrícolas (EFAs), nos permite
afirmar que a atuação das organizações ocorre num contexto
marcado por grandes desafios para as populações do campo
amapaense.
Tais desafios, que também se expressam em outros territórios, resultam de um novo ciclo de desenvolvimento eco8
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nômico que ganha força nos últimos anos no Brasil induzida
pelo Estado quando este proporciona a infraestrutura para o
fortalecimento de cadeias produtivas do capital privado. Uma
das pontas de lança desse modelo é a hiper-exploração da
Amazônia Legal, considerada como a última fronteira de expansão do capitalismo. O que está em jogo é a extração de
recursos naturais em larga escala, com uma lógica produtiva
que não aponta para a sustentabilidade, ao contrário, gera impactos socioambientais gravíssimos para a região, seus povos
e comunidades tradicionais.
O estado do Amapá, que tem a maior taxa de conservação florestal do país, se converte na principal fronteira
para a expansão de dinâmicas de desenvolvimento que já
causaram degradação em outras regiões, como o exemplo
emblemático do Pará.

1.3. Plataforma socioambiental
Diante desse cenário, o IEB, no intuito de buscar instrumentos capazes de auxiliar na defesa dos direitos das populações agroextrativistas e da agricultura familiar do Amapá,
principais impactadas com a redução da floresta e o desmatamento, elaborou esta plataforma. Ela reflete as questões e as
problemáticas socioambientais vivenciadas por essas comunidades rurais. A expectativa é que sirva de referência na definição de uma forma de atuação conjunta em torno de uma
9
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agenda socioambiental positiva, fundada na convergência entre crescimento econômico com sustentabilidade e garantia de
direitos ao público da agricultura familiar do Amapá.
A formulação da plataforma socioambiental do Amapá
ocorreu durante o percurso formativo de lideranças comunitárias participantes do Programa de Formação de Lideranças
(FormAção), organizado pelo IEB com o objetivo de:
“empoderar sujeitos locais – lideranças da sociedade civil,
membros de organizações cujas bases são agricultores familiares e agroextrativistas com atuação nos assentamentos
da reforma agrária, nos conselhos das unidades de conservação e nas Escolas Famílias – via ações de capacitação,
articulação e formulação, contribuindo para torná-los protagonistas de mudanças no que se refere à realidade socioambiental do estado do Amapá.” (Programa de formação
de lideranças do Amapá, IEB, 2015).
As questões que perpassam a plataforma partem da problematização da realidade socioambiental do Amapá, suas potencialidades, ameaças e desafios. Também partem das reflexões sobre o papel dos sujeitos políticos locais e a importância
da luta coletiva e da reflexão crítica sobre as modalidades de
desenvolvimento, que foram a base das discussões no percurso formativo do FormAção, com vistas ao enfrentamento das
problemáticas socioambientais.
10
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A plataforma está ancorada nas reflexões e proposições
resultantes dos debates realizados em comunidades e organizações de 10 municípios do estado do Amapá. Foram envolvidas diretamente vinte lideranças (educandos (as) FormAção) e
indiretamente, cerca de 507 pessoas durante as escutas locais
e territoriais que compreenderam o “tempo comunidade”* do
percurso formativo.
De modo esquemático, a partir da figura abaixo, ilustramos como ocorreu o processo de construção da plataforma.

ARTICULAÇÃO
LOCAL
Liderança
selecionada
realiza
processos de
escuta local

ARTICULAÇÃO
POR TERRITÓRIO
O conjunto
das lideranças
baliza suas
discussões
por território

ARTICULAÇÃO
ESTADUAL
Confluência das
discussões por
território para uma
agenda comum

Figura 1 – Esquema do tempo comunidade do percurso formativo
(Programa de formação de lideranças do Amapá, IEB, 2015)
* Foi o período de realização das atividades à distância, de exercício da prática pedagógica, por meio de um plano de trabalho do (a) educando (a).
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As questões que estruturam este documento apresentam
cinco temas que foram discutidos e priorizados ao longo dos
sete meses de formação: i) educação do campo via as EFAs;
ii) manejo sustentável dos recursos naturais (águas, florestas,
solo); iii) associativismo e cooperativismo; iv) terra e território;
e v) grandes empreendimentos e agricultura familiar.

Educandos (as) do FormAção após
cerimônia de conclusão do curso
em 27 de novembro de 2015.
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2.
Os temas e as proposições
que compõem a plataforma
2.1. Educação do campo via as Escolas Famílias
As EFAs do estado do Amapá são espaços educativos
que têm por premissa a promoção da sustentabilidade. Nesse estado, a iniciativa nasceu no congresso dos trabalhadores
rurais de 1985, e atualmente há seis EFAs, situadas em cinco
municípios do Amapá, as quais foram criadas em diferentes
realidades e contextos históricos.
Essas estruturas educacionais possuem em comum a missão de ofertar aos jovens do campo uma educação de qualidade, com base nos pressupostos da pedagogia da alternância
e da valorização dos sujeitos do campo e dos princípios da
sustentabilidade.
O movimento das EFAs apresenta uma capilaridade interessante do ponto de vista da abrangência, atendendo educandos (as) dos 16 municípios do Amapá, de quatro municípios do estado do Pará: Anapu, Medicilândia, Afuá e Gurupá,
além de jovens do município matogrossense de Ipiranga do
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Educanda detalha em cartaz a
importância das escolas famílias.

Norte. Envolve mais de 150 comunidades, com um universo
total de atendimento a mais de 600 jovens e mais de 300 famílias camponesas.
Por meio da pedagogia da alternância as EFAs vêm contribuindo para construir comunidades, possibilitando aos jovens avançar na formação e investir em melhorias no ambiente como um todo. É significativo o número de funcionários
públicos no Amapá aprovados em concursos para diferentes
órgãos que são oriundos da formação nas EFAs, bem como de
estudantes universitários, graduados, professores e monitores
das próprias escolas.
Apesar da longa trajetória desse movimento na garantia
do direito à educação do campo no Amapá, esse processo tem
sido marcado por lutas constantes para assegurar a continuação da oferta de uma educação diferenciada, ancorada nos
princípios da sustentabilidade.
Nos últimos dez anos, a Rede das Associações das Escolas Famílias do Amapá (Raefap), criada para representar e
articular do ponto de vista político e pedagógico as EFAs, vem
14
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enfrentando uma situação crítica para garantir o funcionamento das escolas.
Essa situação é provocada pela descontinuidade do repasse de recursos públicos para a manutenção das escolas,
pela rotatividade de professores (as), o que implica na fragilidade da aplicação dos instrumentos da pedagogia da alternância e, consequentemente, no enfraquecimento da agricultura familiar, do agroextrativismo e da produção sustentável.
Apesar dos desafios, o movimento mostrou sua força
quando, por iniciativa de jovens egressos das EFAs e dos comunitários da foz do rio Macacoari, inaugurou no município
de Itaubal em 2014 a Escola Família Agroecológica do Macacoari (Efam).

Oficina de planejamento
da Raefap em março de
2015, Macapá (AP).
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Mais recentemente, no segundo semestre de 2015, o movimento das EFAs garantiu a continuidade do ano letivo e dos
estudos de mais de 600 crianças, adolescentes e jovens do campo apenas com os recursos das famílias e de parceiros, uma vez
que o apoio do Estado foi suspenso em outubro de 2015.
O refluxo ocorrido no apoio dado pelo Estado às EFAs
torna o funcionamento das escolas quase insustentável. Para o
ano de 2016 o cenário de continuidade ainda é muito inseguro, o que pode obrigar as escolas ao fechamento.
Se isto ocorrer, a situação da educação pública no Amapá só vai se agravar e os problemas no campo irão se aprofundar, pois fora das EFAs a educação do campo está muito fragilizada, com as escolas rurais sendo fechadas e com o ensino
prejudicado por greves e sobretudo por seu formato modular
nas comunidades. O fechamento de escolas no campo é uma
situação que segue uma tendência nacional, pois segundo dados do Fórum Nacional de Educação do Campo (FONEC,
2015), nos últimos 11 anos, 37 mil escolas do campo tiveram
Preparo de composto orgânico
no distrito de São Joaquim do
Pacaí, Macapá (AP).
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suas atividades encerradas. Por isso é urgente a afirmação da
luta da educação do campo na defesa da educação pública.
A legislação brasileira (Carta Magna e Lei de Diretrizes de
Base da Educação) assegura o direito aos sujeitos do campo,
da floresta e das águas de receber uma educação condizente
com seu ambiente natural e social, pública, gratuita e de qualidade e que supere o quadro de negação e violação de direitos que infelizmente ainda predomina no campo brasileiro.
Incluem-se nesse contexto a Lei Federal nº 12.695/2012 Art.
8º §1º Inciso II; Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional Art. 70 inciso I; Marco de Educação do Campo – Parecer
CNE/CEB nº 1 de 01/02/2006; Lei nº 12.960/2014 que altera a LDBEN nº 9.394/1996 art. 28, que estabelecem limites
quando se trata do fechamento das escolas do campo, indígenas e quilombolas, destacando o papel dos conselhos de
educação, que deverão dar parecer quanto à matéria e a Lei
nº 0924/2005 que institui o Programa Estadual de Apoio Técnico-Financeiro às Escolas Famílias do Amapá.
Portanto, é necessário avançar na garantia desse direito
com e para além das EFAs, assegurando estruturas e metodologias adequadas à realidade do campo, para que as famílias
camponesas possam ter alternativas para educação de seus
filhos em suas comunidades ou no entorno destas, afirmando
o bem viver, o direito à terra, as condições de permanência
nela e os recursos naturais por ela gerados, e que isso seja
viabilizado pelo Estado.
17
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Proposições
1. garantia do direito à educação pública e de qualidade
aos sujeitos do campo;
2. regulamentação da Lei nº 0924/2005 que institui o
Programa Estadual de Apoio Técnico-Financeiro às
Escolas Famílias do Amapá;
3. efetivação do comitê de diálogo entre as EFAs/Raefap,
Governo do Estado, Procuradoria do Estado, Secretaria de Educação do Estado, Controladoria do Estado e Ministério Público, por meio de uma portaria do
Governo do Estado do Amapá (GEA), para tratativas
relacionadas ao Marco Legal das EFAs e às dívidas do
estado relacionadas ao não cumprimento de convênios passados, de modo a viabilizar o funcionamento
das escolas e o direito à educação de crianças, adolescentes e jovens das EFAs;
4. garantia de um quadro efetivo e permanente de professores (as), monitores (as) e pessoal administrativo
para o bom funcionamento das EFAs por meio de concurso público;
5. instalação de polos das EFAs, com curso técnico nas
comunidades e grade curricular regionalizada, material
didático de acordo com a realidade rural, com processo seletivo específico de professores da localidade;
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6. garantia de formação inicial e continuada para o quadro técnico das escolas do campo, com base na realidade campesina;
7. garantia de apoio para a realização de atividades artísticas nas escolas do campo, reforçando o potencial
criativo das crianças, adolescentes e jovens educandos
(as), por meio de música, poemas, poesias, fotos e filmes que retratem a realidade socioambiental e suas
potencialidades, valorizando a floresta em pé, o uso
sustentável das águas e dos solos;
8. garantia de apoio para a publicação de livretos das
EFAs e de outras iniciativas em educação do campo,
com o registro das experiências de aprendizagem produtiva e sociocultural do campo amapaense;
9. reativação do Comitê Estadual de Educação do Campo do Amapá, com o fortalecimento do protagonismo
dos movimentos sociais nesse fórum.
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Dimauro Cordeiro
Lopes maneja açaizal
na comunidade Arraiol,
arquipélago do Bailique,
Macapá (AP).

2.2. Manejo sustentável dos recursos
naturais (águas, florestas, solo)
No Amapá, assim como em toda a Amazônia, as práticas das populações tradicionais têm sido baseadas no uso
sustentável dos recursos naturais. Um exemplo foi a luta dos
extrativistas do sul do estado pela criação de UCs de uso sustentável para usufruto da terra e dos bens gerados por ela,
assegurando a preservação da biodiversidade e a melhoria
da qualidade de vida nas comunidades. Do mesmo modo, as
comunidades situadas no arquipélago do Bailique, cuja reprodução social, econômica e cultural está diretamente ligada aos
recursos aquíferos, têm empreendido uma luta pela criação
de uma Reserva Extrativista (Resex) Marinha. Tais iniciativas
se configuram instrumentos de garantia às populações locais
de seus direitos sobre o território e o uso sustentável de seus
20
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recursos. Além disso, essas comunidades têm dedicado esforços para construir suas próprias regras de gestão territorial, de
manejo e uso sustentável de seus recursos naturais, por meio
dos chamados Protocolos Comunitários.
Outras iniciativas se apresentam com potencial para o
manejo sustentável de produtos madeireiros e não madeireiros. São os casos do Manejo Florestal Comunitário na Serra
do Navio e das boas práticas no manejo de produtos florestais
não madeireiros na Flona do Amapá, iniciativas protagonizadas pelas comunidades locais com apoio de Organizações
Não Governamentais (ONGs) e de órgãos do estado.
A base econômica das comunidades extrativistas e ribeirinhas do Amapá tem sido a exploração e o manejo de
produtos florestais, com forte destaque para o açaí e a castanha-do-brasil. A alta produção dos açaizais nativos se deve às
Velas, óleos e outros produtos a base
de Andiroba e resina de Breu Branco,
originários da Floresta Nacional do Amapá.
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boas práticas de manejo, destacando-se as regiões do Bailique
e Itaubal. Contudo, o foco em uma única atividade representa um grande risco para a sustentabilidade das comunidades.
Nesse sentido, criar mecanismos para o fortalecimento de outros produtos da sociobiodiversidade com acesso ao mercado
é fundamental para garantir os modos de vida e de valorização da floresta em pé dessas populações.
Apesar desses esforços e do seu potencial para o desenvolvimento de uma economia local e sustentável, as comunidades vivem permanentemente ameaçadas pelos impactos
de um modelo de desenvolvimento exógeno, como ocorre em
alguns territórios do estado.
Na Resex Cajari, por exemplo, a empresa Isolux suprimiu 19 mil m³ de madeira, que ficou estocada e pegou fogo,
causando sérios impactos socioambientais. Contudo, a empresa não beneficiou a comunidade, descumprindo as condicionantes legais. Na Resex há também a criação de búfalos,
que infringe as regras de uso em Resex; a exploração ilegal
de madeira, da fauna e dos recursos minerais (seixo, pedra,
areia e argila); o avanço da BR-156 sobre a Resex; os conflitos sobre os limites das propriedades; e o aumento da pressão
populacional na UC.
Já o arquipélago do Bailique tem sofrido a erosão do rio
e a salinização das águas pelo avanço do oceano no leito dos
rios, bem como impactos provocados pelo represamento do
rio Araguari, com afetação da população ribeirinha.
22
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E, também, na Serra do Navio, há tanto o legado de
passivos socioambientais deixados pela mineração como a
ameaça de desafetação do assentamento para fins de exploração minerária.
• Diversidade produtiva
Em diferentes territorialidades do Amapá, o acesso às políticas públicas de mercado institucional tem proporcionado a
valorização da diversidade produtiva da agricultura familiar e
do agroextrativismo, por meio do Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), especialmente na região de Maracá, na área
ribeirinha dos municípios de Macapá e Itaubal, na Resex Cajari.
Já o acesso ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) ainda está aquém de seu potencial de alavancagem
da produção familiar no estado, requerendo uma ação proativa da gestão estatal e municipal para promover esse acesso.

Diversidade produtiva no
assentamento Serra do Navio.
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Um dos entraves na efetivação do Pnae é a inadimplência das
prefeituras junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE).
Além do fortalecimento da diversidade produtiva, com
potencial para a valorização de agriculturas de base agroecológica e do agroextrativismo, os dois programas podem contribuir para o fortalecimento da economia local, por meio da
produção local e da comercialização em circuitos curtos (local
e regional), gerando recursos do e para os municípios.
• Exploração Madeireira
A produção de madeira se apresenta como um potencial para a agricultura familiar e para o uso sustentável da
Fim de tarde no Amapá, um dos
estados com a cobertura florestal
mais conservada do país.
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floresta no Amapá. No âmbito da política pública estadual a
exploração madeireira se configura como um eixo importante da economia do estado, tendo em vista o processo em curso para viabilizar a concessão florestal na Floresta Estadual
(Flota) do Amapá.
Em dezembro de 2015 o Governo do Amapá lançou o
edital para concessão (pequena, média e grande) de três Unidades de Manejo Florestal (UMF), que compreendem 146.000
ha. Está em processo no Projeto de Assentamento Extrativista
(PAE) Maracá, no âmbito da política federal, o plano de manejo de 360 mil hectares.
A exploração legal de madeira no estado do Amapá, viabilizada por acordos entre empresas madeireiras e famílias assentadas pela reforma agrária, tem sido feita sem o controle e
a gestão efetiva das comunidades, principais detentoras desse
bem. Isto contribui para a exploração desordenada, que resulta
na perda de produtos florestais
não madeireiros utilizados pelas
comunidades e no aumento do
desmatamento, obrigando essas famílias a deixarem o assentamento para morar na cidade.
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Proposições
1. garantia de fomento e assistência técnica à produção
agroextrativista, na perspectiva do manejo de produtos
da sociobiodiversidade e da agroecologia e dos benefícios ambientais gerados à natureza e à sociedade;
2. eletrificação rural de modo que possa garantir o beneficiamento e processamento dos produtos, com rebaixamento da energia em áreas onde o linhão passa sobre as comunidades (p. ex: Resex Cajari, comunidades
do Alto Araguari);
3. fortalecimento do PAA e Pnae no estado; ampliação da
escala de acesso em todos os seus municípios; ampla
divulgação e capacitação sobre o programa junto ao
seu público; garantia do acesso ao Pnae de no mínimo
30% de produtos da agricultura familiar em obediência
à Lei nº 11.947/2009;
4. fortalecimento e criação dos conselhos municipais, a
fim de implementar as políticas do PAA e Pnae;
5. criação e prática de ferramentas de políticas públicas
que enfoquem não somente os ganhos econômicos
da floresta, mas fundamentalmente considerem o
benefício socioambiental associado aos seus produtos. Como exemplo, citamos a agregação de valor

26

Plataforma Socioambiental do Amapá

6.

7.

8.

9.

10.

11.

aos produtos florestais por meio de mecanismos de
certificação;
licenciamento para exploração de recursos madeireiros
(exploração florestal de pequena escala) e não madeireiros – sensibilização dos órgãos, celeridade aos processos de licenciamento; e implementação de planos
de manejo sustentáveis para a agricultura familiar;
aplicação da autorização única para o manejo (TAU)
para seu público beneficiário de fato, que são os agricultores familiares, pois só tem beneficiado os grandes
produtores;
reflorestamento e consórcios para recuperação das áreas com espécies nativas em extinção, a exemplo da árvore que dá nome ao estado (Amapá);
empoderamento de lideranças comunitárias e a instituição de um sistema de governança com a efetiva
participação da sociedade civil, a fim de garantir o controle social sobre o uso e exploração econômica das
florestas no Amapá;
criação de banco de sementes e mudas crioulas nas
comunidades, a fim de fomentar a diversidade da agricultura familiar e do agroextrativismo;
combate ao uso dos agrotóxicos pelo estado, garantindo o cumprimento da legislação vigente;
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12. realização pelo estado, em caráter de urgência, de um
estudo ambiental aprofundado sobre as mudanças que
vêm ocorrendo nos últimos anos no arquipélago do
Bailique, bem como seus impactos para a garantia da
vida neste território;
13. avanço no debate em busca de mecanismos para a
criação da Resex Marinha do arquipélago do Bailique;
14. fomento à criação de peixes em tanque escavado e
rede e mecanismos de aproveitamento dos resíduos do
pescado.

2.3. Associativismo e Cooperativismo
As organizações de base local, sejam associações ou
cooperativas, fundam-se como expressões comunitárias voltadas para demandas cotidianas sociais e econômicas dos
segmentos rurais.
No caso das associações, trata-se de organizações cuja
base são as populações agrícolas, agroextrativistas e extrativistas com uma atuação voltada para a representação local
desses segmentos rurais, muitas das vezes organizadas em torno do fato de serem moradores de uma comunidade, por sua
identidade como agricultores, extrativistas, quilombolas ou
mulheres, para citar alguns exemplos (Diagnóstico do tecido
social, IEB, 2015).
28
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De outro lado, as cooperativas cumprem um papel econômico na comunidade com base em pressupostos de cooperação, inclusive financeira, por meio das cotas-partes, no
sentido do empreendedorismo solidário.
Não obstante as diferenças na atuação, reconhecidas pelos
sujeitos que estão à frente de suas gestões, essas organizações
cumprem um papel importante no desenvolvimento local e na
luta pela garantia dos direitos das comunidades, e constituem-se
atores sociais importantes na construção de políticas públicas.
O tecido social amapaense conta com um total de 231
organizações com especificidades associativas de agricultores
(as) familiares, extrativistas, mulheres, quilombolas e de escolas famílias; e nove cooperativas da agricultura familiar (Diagnóstico do tecido social, IEB, 2015).

04 de maio de 2015. Primeiro dia do
curso “FormAção”, em Macapá (AP).
29
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Pautar o debate socioambiental de forma qualificada;
atuar de forma estratégica e coletiva; ter incidência sobre políticas públicas para o meio rural; fortalecer os dispositivos de
governança; e influenciar para a construção de um desenvolvimento rural sustentável são alguns dos desafios que as organizações rurais enfrentam.
Além disso, a participação das populações rurais e o controle social frente não somente às políticas públicas, mas também ao conjunto de políticas voltadas para seus territórios,
é condição indispensável para que se tenha garantia de vida
digna à população que vive nas áreas rurais (Diagnóstico do
tecido social, IEB, 2015).
É necessário superar a cultura clientelista na relação entre
Estado e organizações e inaugurar uma nova forma de relação, calcada na garantia de direitos e no fortalecimento do
associativismo e cooperativismo no estado do Amapá. Neste
sentido, alguns desafios precisam ser enfrentados:
• distância das cooperativas e associações da adesão e diálogo a redes e federações, tendência a uma ação isolada;
• disputas entre os grupos;
• pouca alternância no poder: falta de formação nas bases
para haver renovação e rotatividade;
• superação da ideia de associativismo e cooperativismo somente como status e poder dentro da comunidade;
• falta de planejamento na ação das organizações e coopera30
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tivas e falta de visão estratégica sobre sua atuação e papel:
é a sociedade civil que deve pautar a atuação do Estado e
não o contrário;
• sustentabilidade das organizações: como garantir recursos
para a atuação em torno dos interesses comuns sem cair
nas armadilhas dos apoios fáceis;
• superação da visão negativa sobre o associativismo e cooperativismo: falta de gestão administrativa e financeira, falta
de transparência na gestão dos recursos;
• desconstrução da lógica presidencialista: imagem de presidentes como “salvadores da pátria” evoluindo para uma
ação colaborativa, coletiva e solidária – diminuindo a importância dos demais membros da diretoria das organizações.

Proposições
1. estado deve incluir o tema do associativismo, cooperativismo e ação coletiva nas escolas conforme é feito
nas EFAs;
2. estado deve criar um Grupo de Trabalho Interinstitucional – com participação de órgãos públicos, ONGs
e organizações de base e Ministério Público Estadual
(MPE) e Federal (MPF) – para regulamentação da Lei
nº 13.019/2014 que trata do Marco Regulatório das
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3.

4.

5.

6.
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Organizações da Sociedade civil, de forma a dotar as
políticas públicas de regras claras e idôneas;
estado (secretarias estaduais, municipais, câmaras municipais e assembleias) deve abrir canais de diálogo
para participação e controle social sobre as políticas
públicas relacionadas aos extrativistas e agricultura familiar;
estado e municípios devem identificar recursos dispersos em diferentes secretarias (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural do Amapá/Escola de
Administração Pública/Secretaria de Estado do Meio
Ambiente) e mesmo com taxação dos empreendimentos econômicos – logística, agronegócio, mineração –,
e concentrar tudo em um único fundo voltado para
ações de fortalecimento organizacional da sociedade
civil, através de capacitação (temas: cooperativas e associações, gestão administrativa e financeira e outros),
sob gestão do Conselho Estadual do Meio Ambiente;
lideranças devem buscar, por meio de capacitação,
profissionalizar sua atuação com base nas demandas
reais das comunidades e população de base e não agir
em função de interesses político-partidários;
lideranças devem adotar no cotidiano nas comunidades um novo padrão de relação com suas bases: des-
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centralização de poder; diálogo claro, permanente e
transparente; adoção de mecanismos de comunicação
acessíveis, como jornais, murais, rádios, reuniões com
a participação de parceiros; planejamento e prestação
de contas públicas em murais dentro da sede das organizações; uso dos espaços públicos como conselhos
para fazer prestações de contas e dar visibilidade as
suas ações;
7. criação de um fórum das entidades, para garantir a
transparência e restabelecer a credibilidade das organizações da sociedade civil.

Educandos (as) do FormAção (2015).
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2.4. Terra e território
O Amapá tem mais de 90% de seu território sob diversas modalidades de proteção ambiental. Esta característica do
Amapá, peculiar dentre os estados da Amazônia, representa
um paradoxo, pois ao mesmo tempo em que a condição de
estado mais preservado se constitui num capital social, político
e ambiental, traz em si elementos de riscos potenciais à sustentabilidade. A exploração dos recursos naturais tem sido um
dos elementos centrais do avanço da economia no Amapá.

Início da Reserva Extrativista do Rio
Cajari, sul do estado do Amapá.
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Ao considerarmos o tamanho do estado e a quantidade
de UCs e assentamentos, por exemplo, verifica-se que há toda
uma rede de implicações entre esses territórios na qual um
exerce pressão sobre o outro, já que muitas vezes os assentamentos estão na divisa ou mesmo dentro das UCs, como é o
caso da Flota do Amapá. O plano de manejo da UC aponta
para a existência de 58 comunidades no entorno e cinco comunidades/localidades no interior. Segundo os dados do plano de manejo da Flota do Amapá, 50% dessas comunidades
estão inseridas em projetos de assentamento, apontando-os

Estrada de chão na comunidade Água
Branca do Cajari (Resex Cajari).
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como principal vetor de influência populacional no entorno da
Flota (Plano de Manejo da Flota, IEF, 2014).
As UCs são uma realidade no estado, mas são alvos de
pressão, com riscos reais de perda desses territórios por processos que se fortalecem no nível local e com a pouca mobilização social e participação em sua gestão.
A grilagem de terras é um desses vetores de pressão que
avança no Amapá pela esteira do agronegócio da soja. Esta
situação é agravada pela indefinição da jurisdição das terras
que não foram formalmente passadas ao estado, criando-se
um “vácuo” de gestão e deixando as comunidades a sua própria sorte.
Atualmente, a grande maioria (88,63%) do território encontra-se sob domínio da União (Incra com 66,26%, Ibama
com 14,20% e Funai com 8,17%), restando sob jurisdição do
estado apenas 11,37% do território, mas sobre os quais não
tem a posse formal.
O processo em curso no estado para a titularidade das
terras requer primeiramente que seja feita sua transferência
da União para o estado, o que não tem avançado com a celeridade necessária à sua resolução. De outro lado, o processo
de regularização ambiental das propriedades foi iniciado por
meio do registro das propriedades no Cadastro Ambiental Rural (CAR), mas sobre o qual há um completo desconhecimento, incluindo seus benefícios para as pequenas propriedades
da agricultura familiar.
36
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Proposições
1. ampla informação e capacitação sobre o CAR e os outros instrumentos de regularização ambiental de propriedades rurais para o público da agricultura familiar;
2. capacitação da sociedade civil, principalmente as organizações de base comunitária, para que possam participar de modo qualificado nos conselhos que fazem a
gestão dos territórios;
3. regularização fundiária com participação social e garantia do direito ao território às populações e comunidades tradicionais;
4. implementação das políticas públicas nos assentamentos a fim de proporcionar as condições mínimas para
as famílias permanecerem nos lotes sem que sejam privadas de direitos básicos como acesso à saúde, educação, assistência técnica etc.;
5. combate à grilagem de terras.

Povoamento no arquipélago do Bailique,
território ribeirinho de Macapá (AP).
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2.5. Grandes empreendimentos e impactos
sobre a agricultura familiar
A realidade socioambiental do Amapá tem sofrido mudanças com a implantação de grandes empreendimentos, o
que recentemente levou o estado a ser considerado a “última
fronteira dos recursos naturais”. Como consequência, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou que o
estado apresentou um aumento de 35% de áreas desmatadas
em 2014, sendo o segundo mais desmatado da Amazônia Legal no período (BRASIL 247, 2014).
Dentre os empreendimentos destacam-se o agronegócio da soja, a mineração e hidrelétricas, que impactam a realidade socioambiental do estado e, sobretudo, proporcionam
ameaças e pressões sobre o modo de produção da agricultura familiar.

Moradia destruída pela erosão
do solo na Vila Progresso, no
arquipélago do Bailique (AP).
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O cultivo da soja no Amapá, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cresceu mais de 10
mil hectares em 2014 (o equivalente a 10 mil campos de futebol) em comparação a 2013, com um potencial de avançar
para uma estimativa de mais de 200 mil hectares de plantio
de soja nos próximos anos (PORTAL AMAZÔNIA, 2014),
gerando impactos que podem afetar de forma irreversível o
bioma Cerrado do Amapá.
Somado a isto, o plantio de soja em grande escala tem reflexos diretos sobre o modo de produção da agricultura familiar, causando problemas à fertilidade do solo, além do esgotamento da água e sua contaminação pelo uso de agrotóxicos
(PEREIRA; VIEIRA, 2001).
O avanço sobre as posses de terra da agricultura familiar
no corredor da soja tem se dado pela grilagem dessas terras
ou pela pressão para compra de lotes familiares, segundo de-

Área destinada ao plantio de soja
na região do Pacui, Macapá.
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Cultivo de eucalipto às margens
da rodovia BR-156.

núncias públicas feitas pela Comissão Pastoral da Terra (CPT).
Do mesmo modo pode-se dizer do monocultivo do eucalipto
e seus impactos no solo amapaense.
Em relação à mineração, desde a instalação da mineradora Icomi S.A. na Serra do Navio, no início da década de 1950,
contam-se seis décadas de exploração no Amapá, que gera altos lucros para as empresas e deixa um legado de passivos sociais e ambientais aos municípios e comunidades. Atualmente,
a região continua sendo foco do setor minerário, desta vez com
a exploração do ouro em grande escala. Com isso, os impactos
socioambientais só se avolumam, o que aumenta os desafios da
população local para garantir sua reprodução social.
Além da Serra do Navio, o distrito de Lourenço, em Calçoene, é uma das regiões mais tradicionais impactadas pela
mineração, desde a garimpagem do ouro até a lavra minerá40
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ria feita pela empresa Novo Astro. Os impactos sobre a bacia
hidrográfica são deletérios, além de provocar conflitos entre a
empresa e os garimpeiros.
O caso mais emblemático do legado negativo deixado
pela mineração é o da Serra do Navio. Há aterramento e contaminação dos rios com os resíduos tóxicos; desmatamento
e crise na produção agrícola; reflorestamento com espécies
exóticas; pressão urbana ocasionada pelo aumento da população – fator que influenciou a criação da favela Portelinha, o
crescimento da prostituição e uso drogas; e contaminação do
lençol freático, resultando na falta de água potável para consumo pela população.

Paisagem do município
de Serra do Navio (AP).
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Atualmente, somam-se aos impactos a mineração clandestina dentro do assentamento Serra do Navio e ameaças de
desafetação de lotes agrícolas; e a exploração mineral sobre o
igarapé Abelheiro, que deságua no rio Amapari e que influencia até o rio Araguari, no município de Ferreira Gomes.
Diante de custos sociais e ambientais irreversíveis da mineração, é adequado destacar a importância do Fundo Municipal de Desenvolvimento Comunitário (FMDC) constituído
em Pedra Branca do Amapari com os royalties da mineração
e o seu uso em prol da coletividade. Iniciativas de fundos comunitários com gestão compartilhada podem ser boas alternativas para gerar benefícios às comunidades impactadas por
empreendimentos minerários.
Outro grande empreendimento que apesar de recente
tem impactado enormemente o modo de vida da agricultura
familiar no Amapá são as hidrelétricas. O complexo hidrelétrico do Amapá está localizado no município de Ferreira Gomes e é formado por três empreendimentos que dominam o
Rio Araguari – Cachoeira Caldeirão, Coaracy Nunes e Ferreira
Gomes. Anunciadas como empreendimentos para solucionar
a questão energética no Amapá, até o momento essas hidrelétricas têm causado mais impactos negativos do que benefícios,
inclusive para além da região, como:
i)
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perda da diversidade das espécies e mortandade de peixes, afetando a sobrevivência de famílias pescadoras;
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ii) seca nos rios Tartarugal Grande e Pracajatuba, localizados
em Tartarugalzinho, cuja foz fica no rio Araguari;
iii) enchentes que desabrigaram moradores vizinhos ao empreendimento, como a ocorrida em maio de 2015, que
provocada pela abertura da ensecadeira de uma das hidroelétricas atingiu mais de 100 famílias, deixando o município de Ferreira Gomes em estado de emergência.;
iv) afetação da água de consumo de comunidades nos municípios de Ferreira Gomes, Cutias do Araguari, Tartarugalzinho e município de Amapá, entre outros de menor
visibilidade.

Hidrelétrica instalada no rio Araguari,
município de Porto Grande (AP).
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Proposições
1. garantia pelo Estado de que a energia gerada no Amapá sirva às necessidades da sociedade amapaense, que
sofre com apagões recorrentes;
2. discussão ampla com a sociedade civil sobre os impactos dos grandes empreendimentos, divulgação ou
realização de estudos sobre esses impactos e definição
das condicionantes de mitigação dos impactos com a
participação das comunidades (cumprimento da legislação ambiental);
3. fortalecimento e criação de novas iniciativas, a exemplo de fundos comunitários, para gerar benefícios às
comunidades locais impactadas pelos grandes empreendimentos, com gestão compartilhada e responsabilização de todos os responsáveis por esses impactos, na
busca de sua solução;
4. garantia pelo estado do cumprimento da legislação
ambiental em relação às Áreas de Preservação Permanente (APPs) e a preservação dos rios nas regiões impactadas pelos empreendimentos;
5. capacitação de lideranças de organizações sobre legislação ambiental;
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6. realização de estudo sobre os impactos da soja sobre
o modo de produção e reprodução da agricultura familiar. O município de Itaubal é o maior produtor de
soja do estado, mas nenhum benefício foi gerado ao
povo do município, restando somente prejuízos, como
os danos causados pelo uso de agrotóxicos;
7. atuação dos órgãos de licenciamento, fiscalização e
controle no combate ao avanço da pecuária no arquipélago do Bailique e aos impactos ambientais das
grandes fazendas que ocupam as terras da agricultura
familiar;
8. combate à pressão da mineração do ouro, sobretudo
nos lotes das mulheres no distrito Lourenço, provocada
por várias empresas, com garantia do direito à terra
para as mulheres.

Embarcação navega pelo
distrito de Carapanatuba.
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Considerações
Finais
O esforço em consolidar um documento contendo as demandas e proposições das organizações de base da agricultura
familiar no debate socioambiental atende ao objetivo de qualificar e articular processos locais para a implementação de uma
agenda socioambiental no estado do Amapá, com a participação efetiva desses atores sociais. Esta é uma das premissas de
atuação do IEB, que a partir de uma abordagem de fortalecimento institucional busca promover o diálogo entre os atores
locais e a articulação de políticas públicas socioambientais.
Apesar dos limites e das lacunas que inevitavelmente
existem na construção da plataforma, nossa aposta é que esse
esforço fortaleça a ação coletiva para o desenvolvimento sustentável dos territórios e para o fortalecimento das organizações que neles atuam.
Há muitas questões no debate socioambiental no estado que não foram levantadas neste documento e que podem
ser incorporadas a partir de então. Há também um conjunto
de atores da sociedade civil, estado ou iniciativa privada a
serem articulados no processo, em sinergia com outros processos em desenvolvimento no estado e que pautem a agenda socioambiental.
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A adesão do Ministério Público do Amapá ao processo
da plataforma, por meio da Promotoria de Defesa do Meio
Ambiente e de Conflitos Agrários (Prodemac), abre perspectivas na efetividade do chamamento dos diferentes atores envolvidos com as problemáticas socioambientais do Amapá.
Ademais, reforça perspectivas de articulação de um espaço
comum para o debate e construção de agendas positivas, mediadas por este agente público e a partir dos temas da plataforma, com a responsabilização dos atores envolvidos no tema.
A construção da plataforma abre perspectivas para o debate público da garantia do direito constitucional “a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida”, e que o poder público
e a coletividade têm o dever de defender e preservar para as
gerações presentes e futuras (CF. Art. 225).

Rio Araguari, base da Floresta Nacional
do Amapá, em Porto Grande (AP).
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Organizações que
participaram diretamente da
construção da plataforma
Associação Agroextrativista da Comunidade de Nossa Senhora da
Conceição de Igarapé dos Porcos (Agroigarapé)
Associação Agroextrativista de Agricultores e Moradores do Projeto do
Assentamento Serra do Navio (Associação Renascer)
Associação da Escola Família Agrícola do Pacuí (Afefarp)
Associação da Escola Família Agroecológica do Macacoari (Aefam)
Associação da Escola Família Agroextrativista do Cedro (Aeface)
Associação da Sociobiodiversidade (Aciobio)
Associação de Mulheres do Baixo Cajari (Ambac)
Associação dos Moradores e Assentados de Corre Água do Piririm
Associação dos Moradores e Produtores da Comunidade do Franquinho
(Amofran)
Associação dos Trabalhadores da Reserva Extrativista do Alto Rio
Cajari (Astex-CA)
Associação dos Trabalhadores do PAE Anauerapucu
Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Agroextrativistas do
Assentamento Anauerapucu
Associação dos Trabalhadores Extrativistas das Comunidades do
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Curuçá e Furo do Maracá (Astemac)
Colônia Z 5 de Pescadores do Arquipélago do Bailique (Copeba)
Conselho Comunitário do Bailique (CCB)
Conselho Nacional das Populações Tradicionais (CNS)
Cooperativa Agroextrativista do Município de Calçoene (Cooagro)
Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do
Estado do Amapá (Fettagrap)
Movimento dos Assentados do Amapá (Maap)
Rede das Associações das Escolas Famílias do Amapá (Raefap)
Rede GTA – Amapá
Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) – Calçoene
Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) – Cutias
Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) – Itaubal
Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) – Mazagão
Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) – Serra
do Navio
Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) –
Tartarugalzinho
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