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INTRODUÇÃO 

Abordar a questão agrária é de suma importância, visto que, cada pressuposto que 

antecede certos paradigmas precisam ser analisados desde a sua origem até o ponto mais 

atual. Os elementos da produção camponesa aqui evidenciados, foram enfocados e 

submetidos a crítica pelo modo que foram averiguados. 

Na comunidade do Maranhão, o elemento que mais se destacou na caracterização 

da produção camponesa foi a força de trabalho familiar, sendo este um aspecto central, 

básico e fundamental da produção camponesa. 

Algumas concepções têm visto o campesinato como algo homogêneo, no qual o 

mesmo teria um papel de subalterno nas relações sociais que compõe o campo, mas isto 

não procede, pois existem singularidade e controvérsias a respeito dos modos de vida 

camponesa. 

Assim, os camponeses da Amazônia mostraram-nos neste trabalho as suas 

peculiaridades dentro do campo agrícola ribeirinha, e as suas mais supostas inquietações a 

respeito do descaso com que os mesmos são analisados , e a natureza de ser um agricultor 

nesta imensa região amazônica. 

1 AGRICULTURA CAMPONESA NA AMAZÔNIA 

A Amazônia constitui-se de uma grande área com elevado potencial agrícola 

principalmente nas áreas de várzea , porém esse potencial não é bem explorado, faltando o 

desenvolvimento de políticas agrárias eficazes nesse importante setor da economia.Como 

diz Massulo: 

Nas últimas décadas, a problemática da questão agrária na 

Amazônia tem sido uma constante nos meios de comunicação e em 

                                                 
1 charlenemds@yahoo.com.br 
2 Universidade do Estado Do Amazonas-UEA 

 8296 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

diversas analises de estudiosos, os quais vem dando ênfase, 

principalmente, aos conflitos da terra, que é resultado das políticas 

públicas adotadas para a ocupação da Amazônia. Tais políticas 

pretendiam integrar a região na economia nacional. A forma como 

essa medidas foram e vem sendo implementadas tem aguçado os 

diferentes interesses dos atores envolvidos: posseiros, colonos, 

índios, grileiros, Estados, latifundiários e etc. (1995,p.01) 

Como podemos observar nas palavras de Massulo, as políticas agrárias 

implementadas na Amazônia desvincularam-se de seu objetivo principal, tornando-se um 

palco de lutas pela posse de terras devolutas , continuando estas sem uma funcionalidade 

real na agricultura. 

O campesinato na Amazônia distingui-se das demais regiões, pelo fato de seus 

agentes (caboclo amazônico) ter se adaptado às condições naturais próprias da região tais 

como:o processo da enchente/vazante, erosão/deposição e outros, mantendo um alto grau 

de inter-relacionamento equilibrado com a natureza, fazendo com que ela trabalhe a seu 

favor e vice-versa. 

Para o estudo da agricultura na Amazônia, iremos utilizar Tipificações aceitas pela 

maioria dos autores, estas irão caracterizar os elementos para compreensão da dinâmica 

camponesa na Amazônia , correspondendo aos seguintes elementos: 

1- Trabalho Familiar: esse elemento da produção camponesa , tem como 

característica o uso da força de trabalho do núcleo familiar, onde o trabalho é indivisível e 

realizado de forma coletiva com o objetivo do bem comum. 

2- Ajuda mútua: acontece quando o agricultor, não dando conta de sua produção 

solicita a ajuda de outros agricultores para a realização de determinadas tarefas como: 

colheita, limpeza do terreno entre outros. Essa prática além de suprir a necessidade do 

camponês serve para reforçar as relações de socialização entre os camponeses. 

3- O trabalho acessório: serve como complemento da renda do camponês, na qual 

este vende sua força de trabalho para outros. 

4- Assalariamento: caracteriza-se quando o camponês contrata outro para trabalhar 

na sua propriedade, geralmente acontece no período da colheita, quando a força de trabalho 

da família não supre a necessidade de trabalho na unidade produtiva. 

5- Propriedade da terra: A unidade da produção camponesa que para alguns é 

privada, difere da capitalista, pois é instrumento direto de trabalho e não para explorar o 

trabalho alheio. 
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6- Organização da produção: a produção do camponês não é apenas para 

subsistência ,parte dela destina-se para o mercado, a fim de gerar recurso que possibilite 

adquirir produtos e bens que satisfaçam suas necessidades. 

7- Relação com o mercado: é a agriculturação do camponês, na qual devido a sua 

relação com o mercado externo, o mesmo tem suas tarefas especializadas, o seu trabalho 

volta-se basicamente para a agricultura, sendo que suas outras atividades não agrícolas , 

são cada vez mais supridas de fora (Produção Industrial, profissional especializado). 

 

2 AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E A ROÇA 

 São os sistemas agrícolas largamente aplicados em regiões onde a agricultura é 

descapitalizada. A produção é obtida em pequenas é medias propriedades ou parcelas de 

grandes latifúndios, com utilização de mão-de-obra familiar e técnicas tradicionais e 

rudimentares. 

Por falta de assistência técnica e de recursos, não há preocupação com a 

conservação do solo, as sementes utilizadas são de qualidade inferior, não se investe em 

fertilizantes e, portanto, a rentabilidade, a produção e a produtividade são baixas. 

Após alguns anos de cultivo, há uma diminuição da fertilidade do solo,ao perceber o 

baixo rendimento, se faz necessário desmatar e queimar outra área, dando inicio 

degradação acelerada e que brevemente será também abandonada. 

A produção destina-se à subsistência da família do agricultor, tanto para o alimento 

como para a venda na cidade mais próxima, mas o dinheiro arrecadado também é para as 

suas necessidades básicas. 

3 ASPECTOS GERAIS DA CIDADE DE PARINTINS 

História do município 

A história do município de Parintins teve seu início no século XVIII; primeiramente 

habitada pelos índios Tupinambá, que significa (homem viril), Parintins foi descoberta em 

1749 por José Gonçalves da Fonseca. 

Sabe-se que a denominação da cidade de Parintins vem dos índios Parintins ou 

Parintintins, antigos habitantes da Serra deste nome. A cidade está situada à margem direita 

do Rio Amazonas, na extremidade oriental de uma ilha muito grande, que fora habitada 

pelos índios Tupinambarana, lembrando uns índios que pela denominação, não era os 

Tupinambás. 
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Os Tupinambás, embora homens fortes e viris (vieram se localizar na ilha que 

recebeu o seu nome), sempre fugiram às perseguições dos inimigos aos quais não podiam 

oferecer resistência, capazes de se manter nos seus velhos postos, onde várias vezes 

foram derrotados. 

Com estes elementos foi que Pedro Cordovil lançou os fundamentos de Parintins. 

Depois, D. Maria I, de Portugal, concedendo a José Pedro Cordovil um vasto terreno a 

título de Sesmaria, os interesses chamaram-no à nova propriedade, com esta retirada e 

sem pretender deixar o sítio ao abandono, Cordovil teve a feliz lembrança de oferecer 

Tupinambarana à sua rainha. Aceita a oferta, em 1804, D. Maria I, mãe de D. João VI, 

mandou elevar o sítio em Missão com o nome de Vila Nova da Rainha, cuja direção foi 

confiada ao carmelita Frei José das Chagas. 

O nome da missão assim se impunha com acerto, uma vez que a propriedade 

passou a ser da Rainha, a título de doação, feita por quem de direito assistia fazê-la. 

Com a organização da Comarca do Alto Amazonas, pelo decreto de 25 de julho de 1833, 

ao governo do Pará, a Missão Vila Nova da Rainha, foi elevada à freguesia com o nome 

de Freguesia de Nossa Senhora do Carmo de Tupinambarana. 

Ainda por lei do Pará, sob o nº 146 de 24 de outubro de 1848, foi a freguesia erguida 

a município, com a denominação de Vila Bela da Imperatriz, sendo constituído município, 

com o território desmembrado de Maués. 

A lei nº 2, de 15 de outubro de 1852, elevou a Vila a categoria de Município, cuja 

instalação ocorreu em 14 de março de 1853, sendo autores do projeto os deputados Pe. 

Torquato Antônio de Souza, Joaquim José da Silva Meireles e José Bernardo Michilles, 

passando a denominar-se Parintins em 30 de outubro de 1880, pela lei nº 499, de autoria do 

deputado Emílio José Moreira, quando a sede do município recebeu foros de cidade. 

Em 1991 era constituído por quatro Distritos: em 1933, passou a ser formado por 

apenas um: Parintins. 

Em 1938, foi criado o Distrito da Ilha de Cutias, que se desmembrou em 1955, para 

constituir o município de Nhamundá. 

Desde então, Parintins passou a ser novamente apenas um distrito, do mesmo nome 

e figura como sede da Comarca desde a Divisão Territorial de 31 de dezembro de 1936. 

LOCALIZAÇÃO 

Parintins está a 2º36’48”de latitude sul e 56º44’18”de longitude para oeste de Wich 

Verde. 
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O município de Parintins está localizado a leste do Estado do Amazonas, no limite 

com o estado do Pará à margem direita do Rio Amazonas, e formada pelo Paraná do Limão, 

Aninga, Redondo, Francesa, rio Parananema, lago do Macurany,na Microrregião 

Homogênea 07 MEDIO AMAZONAS, distanciando 369 km em linha direta e 246 milhas 

náuticas por via fluvial da capital do estado do Amazonas - Manaus. 

Parintins possui nove distritos; (Lei Municipal no 01/79 de 18 de abril de 1979: 

PARINTINS, VILA AMAZÔNIA, MOCAMBO, ZÉ-AÇÚ, CABURY, SABINA (MAMURÚ), 

MARAJÓ, VALÉRIA e de TRACAJÁ. 

 CLIMA 

Seu clima é equatorial quente-úmido, com temperatura máxima de 29,6ºC e 

mínima 27,2ºC, duas estações diferenciadas, uma chuvosa, chamada pela população de 

“inverno” que vai de dezembro a maio, e uma estação de estiagem chamada de “verão” 

que vai de junho a novembro. 

O município nos últimos onze anos tem apresentado uma precipitação 

pluviométrica média com máximas de 11,40mm em fevereiro e mínimas de 2,10mm em 

setembro; insolação média mensal máxima de 8,3h em setembro e mínima de 3,9h em 

fevereiro e março; umidade relativa do ar máxima de 85,3% em maio e mínima de 74,1% 

em outubro; evaporação máxima de 3,5mm em outubro e mínima de 1,70mm em maio; 

pressão atmosférica média de 1.009,8mb em julho e mínima de 1.006,7mb em 

novembro e incidência média de ventos com seu nível máximo em novembro com 

1,5m/s com predominâncias noroeste e mínimas de 1,1m/s no mês de março com 

predominância na direção norte. 

ASPECTOS ECONÔMICOS 

A economia do município é colocada nas atividades do Setor Primário, com 

destaque para a pecuária. 

A economia constitue-se hoje ainda basicamente na pecuária (criação de gado 

bovino) com o auxílio da comercialização dos produtos naturais (peixe, farinha, 

mandioca, banana, laranja, etc.) a outros locais e regiões. Porém, com o crescimento do 

festival folclórico, há uma maior movimentação de renda. Com o tamanho da festa e com 

o turismo que cresce e tende a crescer ainda mais, não só o festival, mas também em 

outras datas como: Festa de Nossa Senhora do Carmo, Carnailha, Exposição 

Agropecuária, etc. 

A economia no município se baseia na pesca, na pecuária, no comércio e no 

turismo, especialmente durante o festival. Assim vive a gente dessa Ilha, enraizada em 
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suas origens e respeitando as tradições deixadas pelos Sapupés, Maués, Tupinambás e, 

é claro, pelos Parintintins. 

Os setores econômicos apresentam as seguintes características: 

Setor Primário: Extrativismo e Agricultura 

Extrativismo – atividade tradicional no município, através da extração de produção 

com madeira. 

Agricultura – baseada no cultivo de produtos como: arroz, milho, mandioca, feijão 

(cultivos temporários), também guaraná e café (cultivos permanentes); conforme 

informações dadas pelo IDAM à agricultura de Parintins no ano de 1991. 

Pecuária 

Parintins conta com um plantel de aproximadamente 325.000 cabeças, sendo o 

maior rebanho do Estado do Amazonas. Apesar de desenvolvido em qualidade e 

quantidade o município ressente – se de uma infra – estrutura de beneficiamento tais 

como: Matadouro, Curtumes e industrias afins. Existe a previsão para o ano de 2002 da 

entrada em funcionamento do matadouro frigorífico municipal, porém, fica ainda a 

indagação sobre o sucesso de seu funcionamento. 

A pecuária está relativamente organizada possuindo uma associação e um parque 

de exposições bem estruturado, onde são realizados eventos correlatos à atividade: 

Feira de Bubalinos (maio) e Exposição e Feira Agropecuária (novembro). 

SETOR SECUNDÁRIO 

O Setor Secundário é constituído, na sua grande maioria, de microempresas 

voltadas para o aproveitamento de produtos regionais, como: 

 Indústria Madeireira – beneficiamento de madeiras para confecção de móveis e 

esquadrias; 

 Indústria Alimentícia – fabricação de doces, sorvetes, compotas regionais, 

embutidos e defumados, charque e pães; 

 Indústria Oleira – fabricação de tijolos, telhas e artefatos em cerâmica (terracota). 

SETOR TERCIÁRIO 

Parintins conta com cerca de 1.000 estabelecimentos comerciais, varejistas e 

atacadistas que comercializam os mais diversificados produtos, que vão de gêneros 

alimentícios a produtos importados: a maioria não está constituída como empresa 
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comercial, e a sonegação fiscal é grande. Na prestação de serviços destacam-se 

cabeleireiros, protéticos, borracharias, serralherias, oficinas mecânicas e de 

equipamento eletrônico, além de consultórios médicos, odontológicos, escritórios de 

contabilidade e óticas, fotos, etc. 

NÍVEL DE RENDA 

O município apresenta um baixo nível de emprego com um elevado número de 

pessoas sobrevivendo do mercado informal, isto é, subemprego (biscates), 

principalmente na zona urbana, a renda do parintinense está em torno de um salário 

mínimo e o número de jovens desempregados é bastante alto. 

A mão-de-obra formal é constituída na sua maioria pelos funcionários públicos 

(federal, estadual e municipal) e empregados do comércio local. 

É importante ressaltar a importância do Festival Folclórico (em junho) exerce sobre 

o nível de renda e emprego no município. Esta atividade cultural começa a produzir 

resultados sociais e econômicos, pois é estimado que nessa época mais de três mil 

empregos são oferecidos na cidade. 

4 ANÁLISE DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA CAMPONESA DA COMUNIDADE DO 
MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS. 

No dia 10 de junho de 2004 a Comunidade do Maranhão, localizada no município de 

Parintins na Região do rio Uiacurapá, foi visitada pelos acadêmicos de Geografia da 

Universidade do Estado do Amazonas: Aione Machado, Charlene Muniz da Silva, Liliane 

Bulcão, Reando Azedo e Raimundo Sefair , sob orientação da Profª especialista Juciney 

Gomes com intuito de observar e analisar em prática as teorias adquiridas em sala de aula 

na disciplina de Geografia Agrária. 

O principal objetivo da pesquisa é constatar a realidade vivenciada pelo homem do 

campo e identificar e analisar os elementos que compõem a produção agrícola camponesa 

dessa região . A metodologia utilizada na pesquisa na coleta de dados foi a observação 

direta, entrevistas com os camponeses e a tiragem de fotos do local da pesquisa e unidade 

da produção . 

A pesquisa iniciou exatamente às 07: 00 hs saindo da cidade de Parintins a partir do 

Posto Santa Rosa no final da rua Paraíba com destino a comunidade do Maranhão , 

chegando às 08:30 hs no local. 

De acordo com a metodologia seguida pela orientadora, o grupo ficou incumbido de 

entrevistar e examinar a propriedade da produtora Heloísa Oliveira da Silva, 34 anos. Porém 
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a mesma não se encontrava na comunidade e que nos deu as informações foi seu irmão 

Antonio Marcos da Silva Rodrigues, 23 anos. 

Ao percorrer aproximadamente 4 Km de estrada apartir da sede da comunidade foi 

possível observar aspectos visíveis dos impactos ambientais, mesmo em pequena escala, 

causadas pela prática da agricultura, dentre estes o desmatamento e as queimadas. 

Finalmente às 09: 45 hs o objeto da pesquisa foi localizado (a unidade de produção), 

e a coleta de dados pode ser realizada com eficácia pelos acadêmicos com entrevista e 

reconhecimento da área de estudo. 

A atividade econômica é a prática da Agricultura, e o primeiro elemento da produção 

camponesa que se destaca é a Força do trabalho familiar, ou seja, um atributo 

predominante nas produções camponesas da região, que utilizam a mão-de-obra familiar 

em pequenas e médias propriedades como meio de subsistência. 

É considerado um elemento central da produção, o trabalho é indivisível, todos 

trabalham coletivamente com objetivo comum, e o seu resultado, ou seja, a produção é 

apropriada pela família. 

Outro elemento observado foi à ajuda mútua entre os camponeses como meio de 

completar a necessidade de trabalho, o chamado “Puxirum”, expressão regionalmente 

usada para definir o mutirão, a ajuda que um grupo de moradores da comunidade local dá a 

uma família. Uma solução para as dificuldades de realizar determinadas tarefas e quando 

não é possível pagar trabalhadores devidos os baixos rendimentos monetários, esta forma 

reforça as relações de socialização entre os camponeses. 

A reprodução da força de trabalho familiar é complementada pelas crianças, que são 

iniciadas como personagens da divisão social do trabalho. Desde pequenas acompanham 

os pais nas atividades, o que possibilita o aprendizado de um conjunto de atividades, 

fundamentais para a vida no futuro. 

A propriedade da terra também característica desta produção, foi adquirida através 

de um empréstimo pelo PRONAF (Programa Nacional de Fomento), corresponde a 250 m 

de frente e 100 m de fundo..Podemos observar que a propriedade não só da terra, mas, da 

água e da floresta é típica dos agricultores ribeirinhos da Amazônia, e embora ocorra o 

processo de compra e venda, a terra para essa população constitui-se não como mercadoria 

(como ocorre na economia capitalista), mas como terra destinada ao trabalho. 

Além da propriedade da terra tem-se a propriedade dos meios de produção, ou seja, 

os equipamentos foram adquiridos através financiamentos bancários, na qual os recursos 

foram utilizado para a compra de ferramentas , equipamentos e insumos para a produção da 
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mandioca, temos como exemplo a construção da casa da farinha e compra de motores para 

triturar a mandioca. 

 

Enquanto a jornada de trabalho foi identificado que não há uma rigidez de horário 

diário de trabalho, sendo que as atividades na agricultura se dá mais pela parte da manhã, e 

a tarde só quando necessário, mesmo assim não são utilizados todos os dias da semana. 

Essa aparente irregularidade da jornada de trabalho abre espaço para o desenvolvimento de 

outras tarefas, que são realizadas nos períodos de pouco trabalho agrícola. 

O destino dessa produção é a sede do município, onde são comercializados 

principalmente os produtos agrícolas, como os derivados da mandioca (beijú, farinha, 

tapioca e tucupi), na feira do produtor, realizada no final de semana. Isso ocorre devido a 

necessidade desses produtores se relacionarem com o mercado, pois desde o surgimento 

do campesinato caboclo ribeirinho as relações de compra e venda são evidenciadas, visto 

que, parte do que os camponeses consomem vem de fora, principalmente produtos 

industrializados e serviços especializados. Por isso é necessário vender parte de sua 

produção para gerar renda, produtos e serviços que eles não produzem ou deixaram de 

produzir. 

A arrecadação com a venda da produção está entorno de aproximadamente R$ 

1.050, 00 por safra, estando a produção na faixa de 35 sacos de farinha, cujo valor de cada 

saco equivale a R$ 30,00. O lucro gerado da produção é investido na própria subsistência 

da família (alimentação, vestuário, calçados e outros materiais),evidenciando assim as 

relações com o mercado ora abordadas a pouco, e nos gastos com a própria produção 

(transporte e insumos agrícolas). 

Esta produção é transportada por rabetas ou barcos de linhas até a Feira do 

Produtor Rural na sede do município, sendo que cada saco de farinha custa R$ 2,00 o frete. 

As atividades foram encerradas às 12: 15 hs, onde na ocasião nos despedindo da 

Família Oliveira e retornamos a cidade de Parintins 16: 00 hs. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho serviu como enriquecimento de conhecimentos do grupo em relação à 

agricultura camponesa ,pois evidenciou em loco a real situação da zona rural na Amazônia , 

especificamente a comunidade do Maranhão no município de Parintins, na qual as 

dificuldades que passam os camponeses tem o reflexo direto na sua vida econômica e 

social. 
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Sobre o escoamento da produção, que está diretamente ligada as 

estradas,constatamos que estas não oferecem boas condições de transporte devido as 

mesmas estarem muito esburacadas, pois, chove muito na região e o impacto das chuvas 

causam danos como a erosão . 

Um outro problema evidenciado na pesquisa foi à assistência técnica, que não 

consegue fazer um acompanhamento eficaz da produção do camponês , pois, fica difícil ter 

um financiamento e não ter técnico especializado para orientar e capacitar os agricultores. 

O preço final dos produtos não tem garantia e a comercialização na Feira do 

Produtor deixa muito a desejar devido à concorrência com atravessadores. 

Dessa forma a agricultura familiar funciona somente para subsistência, na produção 

e venda da farinha de mandioca e do beijú. Acreditamos que faltam políticas públicas sérias 

que venha a atender os anseios dos trabalhadores rurais. 

Na verdade as políticas empreendidas na Amazônia não levaram em conta as 

peculiaridades da região não considerando a existência do caboclo amazônico. Assim, 

essas políticas públicas, privilegiaram os grandes projetos para a região como : aberturas de 

estradas, construção de hidrelétricas, projetos de colonização, projetos agropecuários, 

projetos minero-metalúrgicos, cuja implementação em nome da modernização da Amazônia, 

não considerou, em nenhum momento, como se fosse invisíveis, as populações 

preexistentes, postas a margem desses processos. 

A exploração da mão de obra familiar na Amazônia brasileira, que foi um elemento 

fundamental observado na pesquisa, foi totalmente excluída do processo desenvolvimento 

implementadas para a região, sendo inclusive , desacreditada e ignorada pela elite nacional 

e regional, que ignoraram essa forma de organização social. 

O conjunto de tarefas praticadas pelos camponeses ribeirinhos da Amazônia, as 

quais apresentam um baixo nível de especialização, tem sido fundamental na produção e 

reprodução desse campesinato, visto que, os mesmos fazem uso da terra, da água e da 

floresta, por meio da prática agrícola, da criação de pequenos e grandes animais, da pesca, 

do extrativismo e da coleta, dentre outros,possibilitando tanto suprir suas necessidades 

básicas fundamentais, como para manter certa flexibilidade nas suas relações com o 

mercado, uma vez que esse tipo de unidade integra em si mesma produção e consumo. 

O setor público, que envolve tanto o estado como os municípios dessa região, devem 

olhar como mais atenção à agricultura estabelecendo políticas de desenvolvimento 

sustentável que visem a melhoria da qualidade de vida dos camponeses que ali residem. 
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A Amazônia, com seu imenso potencial biótico a abiótico, possue grandes 

possibilidades de se tornar umas das mais ricas regiões da América, basta que nossos 

governantes tenham uma visão holística e sistemática, e estabelecem diretrizes para a 

exploração desse potencial , seja através da agricultura ou da biotecnologia. 

O que falta é vontade política e pessoas realmente comprometidas com o bem estar 

social e econômico do povo amazônida. 
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