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“O Homem vive da natureza, isto significa que a natureza é o seu

corpo com o qual ele deve permanecer em processo constante, para

não perecer. O fato de que a vida física e espiritual do homem se

relaciona com a natureza não tem outro sentido senão o de que a

natureza  se  relaciona  consigo  mesma,  pois  o  homem  é  parte  da

natureza.” (Karl Marx)



RESUMO

A pesquisa em questão tem por  objetivo  evidenciar  as  práticas  de  manejo aplicadas  pela

agricultura familiar e a importância dessas práticas para a recuperação e manutenção da mata

atlântica no vale do São João, em Casimiro de Abreu. As práticas observadas desmistificam a

ideia de uma natureza “intocada” e “sagrada” - desprovida de indivíduos - como consideram

algumas correntes ambientalistas. Os conhecimentos locais construídos durante o processo de

ocupação  no  vale  do  São  João,  demonstram  a  relação  estreita  que  os  agricultores  e

trabalhadores rurais mantêm com a natureza, desmistificando, mais uma vez, a noção de uma

natureza “pura” ausente de relações humanas.

PALAVRAS-CHAVE: preservação; agricultura familiar; mata atlântica.



ABSTRACT

This research that follows is an attempt to substantiate the practices applied by family farming

together with their importance to preserving and restoring the atlantic forest in the valley of

São João, in Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro, Brazil. The practices and methods observed

dissenters to the view of an "untouched" and "sacred" nature - deprived of human individuals

- as the consensus view of some ambientalist theories. The local know-how built along the

proccess  of  occupation  in  São  João  valley  put  foward  and  expose  the  strict  relationship

agriculturalist (growers) and rural workers cultivate with nature, demystifying, yet again, the

standpoint of a pure, distant from human relations, nature

KEYWORDS: preservation; family farming; atlantic forest.
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1.Introdução

O tema em questão trata, sobretudo, da importância da agricultura familiar para a recuperação

e conservação da mata atlântica, bem como para preservação de hábitats naturais de diversas

espécies, como o Mico-Leão-Dourado. A pesquisa foi realizada no acampamento Sebastião

Lan II localizado entre os municípios de Silva Jardim e Casimiro de Abreu, no estado do Rio

de Janeiro.  As práticas desenvolvidas pela agricultura familiar,  seu modo de lidar com os

ciclos da natureza e seu papel para a conservação do meio ambiente, me impulsionaram a

desenvolver a pesquisa em torno das relações desenvolvidas pelos agricultores a partir da terra

e a recuperação coletiva da mata atlântica devastada outrora pela agropecuária e atividades

madeireiras.

O acampamento Sebastião Lan II está localizado no entorno da Reserva Biológica de

Poço  das  Antas,  cuja  tem como principal  foco  a  preservação  da  espécie  do  Mico-Leão-

Dourado, que na década de 1970 se tornou alvo de inúmeros  estudos e investimentos de

diversas entidades ambientais em pesquisas sobre a espécie. Essa questão coloca um desafio

para os agricultores no entorno da reserva biológica poço das antas, principalmente para o

acampamento Sebastião Lan II, sobre ser ou não possível a convivência entre acampamento

sem terra e a reserva biológica, cuja tem uma linha ideológica do “culto ao silvestre”, isto é,

enxerga  uma  natureza  sem  pessoas  e  considera  essas  nocivas  ao  meio  ambiente,  como

abordado por Carlos Antônio Diegues (1996) em “O mito moderno da natureza intocada”,

uma das referências teóricas abordadas na presente pesquisa.

Em 2002 foi criado o GT Ecosocial - composto por alunos e professores de diversas áreas do

conhecimento da Universidade federal Fluminense - que assumiu a coordenação do grupo de

trabalho para  elaboração  de  um relatório  para  a  cooperação  técnica  entre  o  IBAMA e o

INCRA, sendo a universidade a responsável pela mediação do conflito. O relatório produzido

pelo GT Ecosocial intitulado: "Cooperação técnica INCRA/UFF/ IBAMA para convivência

harmoniosa de assentamentos rurais entorno da Reserva Biológica de Poço das Antas”, é uma

das bases teóricas da pesquisa em questão.

A metodologia utilizada foi a observação participante com as famílias pertencentes ao

acampamento e a realização de entrevistas. A primeira consistiu na convivência em umas das



12

casas  das  famílias  do  acampamento  durante  cinco  dias.  As  entrevistas  foram feitas  com

atores-chave e lideranças do acampamento. Foram feitas duas entrevistas formais, além das

conversas informais com diversos atores sociais que estão dentro do círculo de convivência

dos agricultores.

A observação participante consistiu na estadia, durante o período de cinco dias, na

casa de agricultores do acampamento. Além do envolvimento com as atividades cotidianas

das famílias, tive a oportunidade de conhecer pessoas que estão desde início do acampamento

e que me permitiram compreender a história de vida, bem como a luta pela terra.

No primeiro capítulo será feita uma breve contextualização do vale do São João a fim

de que possamos ter conhecimento da região onde está localizado o estudo de campo. Neste

capítulo,  será abordado o conflito ambiental  e fundiário materializados nas instituições do

IBAMA e do INCRA, respectivamente,  bem como o conflito entre a reserva biológica de

poço das antas e o acampamento Sebastião Lan II. Posteriormente, será desenvolvido alguns

conhecimentos práticos dos agricultores e os saberes construídos de acordo com o local em

que estão inseridos.

 O capítulo dois abrange grande parte do trabalho de campo feito durante os cinco dias

no  acampamento  Sebastião  Lan  II.  Durante  esses  dias  na  casa  de  agricultores,  foram

percebidas diferentes práticas e a relações deles com o meio ambiente. Esse capítulo destaca a

experiência agroecológica desenvolvida por um dos agricultores no acampamento, as técnicas

naturais utilizadas, manejo do solo, recuperação da mata atlântica e diversidades de espécies.

Também será trabalhado neste capítulo o reflorestamento feito pelos sem terra e a importância

desse reflorestamento para recuperação ambiental, assim como para preservação de animais,

dentre esses, o mico-leão-dourado.
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Capítulo I

2. A falsa dicotomia sociedade/natureza: a inter-relação entre homem e meio natural

2.1. Breve histórico do Vale do São João: conflito fundiário e ambiental

A região do Vale do São João abrange os municípios de Silva Jardim, Casimiro de

Abreu e Cabo frio, localizados na baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro. O vale do

São João, em1970, foi alvo de grandes obras realizadas pelo extinto departamento nacional de

obras e saneamento – DNOS. Um dos objetivos do departamento era a drenagem de áreas que

alagavam  e  propiciavam  o  aparecimento  do  mosquito  transmissor  da  malária,  além  de

recuperarem  a  área  para  o  desenvolvimento  econômico  da  região,  principalmente  para

atividade agropecuária. Além das obras empreendidas pelos DNOS na década de 1970, foi

construída em 1973 a BR 101 e a ponte Rio Niterói em 1974, que possibilitaram maior fluxo

para a região dos lagos.

O conjunto de obras públicas de saneamento e pavimentação na região fizeram com

que o vale do São João se tornasse uma fronteira agrícola do estado (MAGINA, 1993). Todo o

conjunto das transformações (BR 101 passou a ligar a capital do estado à região dos lagos)

modificaram a paisagem do Vale do São João, favorecendo o aumento do preço da terra e

atração de investidores.

A partir  a  década  de  1970  empresários  urbanos  e  profissionais  liberais
passam a  investir  em áreas  próximas  do  Rio,  surgindo  estabelecimentos
pecuaristas  modernizados,  onde  verificou  aglutinação  de  propriedades
(MÔNICA COX, p. 65, 2006).

Além das obras de saneamento e pavimentação, foi construída, também, a barragem de

Juturnaíba  para  abastecimento  de  água  na  região.  A barragem provocou  sérios  impactos

ambientais,  como  o  desaparecimento  da  mata  ciliar,  assoreamento  e  exploração  de  areia

devido à retificação do Rio São João (MÔNICA COX, 2006). O conjunto de obras públicas

no  Vale  do  São  João  empreendidas  pelo  Estado  favoreceram  grandes  investimentos  e
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desenvolvimento  da  agropecuária.  Em contrapartida,  os  danos  ambientais  foram intensos

(desmatamentos, assoreamentos de rios, abertura de canais, etc.).

Em 1974, foi criada a Reserva biológica de Poço das Antas na região do vale do São

João. Para isso, algumas fazendas foram desapropriadas pelo Instituto nacional de reforma

agrária  e  colonização  –  INCRA.  A REBIO  de  Poço  das  Antas  tinha  como  objetivo  a

conservação de espécies ameaçadas  de extinção, principalmente o Mico-Leão-Dourado. O

programa de conservação do mico-leão-dourado (que se tornou o símbolo mor da reserva) se

tornou  central  no  que  tange  à  conservação  da  espécie  e  recebeu  importantes  apoios  de

diversas  entidades  ambientais  de  todo o  mundo,  como o  World  Wide Fund -  WWF e  o

greenpeace.

A Reserva biológica não agia de todo modo sensível com os agricultores - que haviam

sido retirados das fazendas após a desapropriação - fiscalizando as atividades desenvolvidas

por  estes  e  aplicando-lhes  multas  quando  realizavam  algum  trabalho  classificado  como

danoso à área de preservação. A posição do Instituto Brasileiro de desenvolvimento florestal –

IBDF, responsável pela administração da reserva (que após a fusão dos órgãos ambientais da

época dá origem ao IBAMA em 1989) era a de expandir novos hectares de terras para o mico-

leão-dourado e inibir a criação de quaisquer projetos de assentamento na área por considerar a

presença  de  pessoas  como  uma  ameaça  à  conservação  do  meio  ambiente  e,

consequentemente, ao primata em questão. Apesar de a reserva ter sido criada com a proposta

de preservação do mico e de outras espécies, as áreas degradadas dentro dos limites da reserva

não foram recuperadas,  isto  porque a  prioridade era voltada  única e  exclusivamente  para

estudos  e  pesquisas  para  alcançar  o  número  desejável  de  micos  e  recuperar  a  espécie

(MÔNICA COX, 2006).

A região do Vale do São João foi palco de intensos conflitos fundiários entre posseiros

(que  ocuparam  terras  abandonadas  pelos  proprietários  antes  das  obras  do  DNOS)  e

fazendeiros da região. As famílias que moravam nas fazendas desapropriadas pelo INCRA

para fins da reserva biológica, não aceitaram passivamente a saída da terra e consideraram

mínimo o  valor  da  indenização.  A partir  da  década  de  1990,  a  região  se  torna  palco  de

ocupações de terras tendo a presença do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST, e

da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, FETAG. É importante ressaltar que as terras,
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logo após a desapropriação pelo INCRA, foram griladas por fazendeiros da região, acirrando

o conflito entre agricultores/trabalhadores rurais e latifundiários.

Após alguns anos de criação da REBIO, a FETAG apontou conflitos fundiários na

região e encaminhou a proposta de criação de um assentamento para alocar as famílias que

haviam sido desapropriadas. Em 1981 é criado pelo INCRA, a partir da demanda da FETAG,

o assentamento Aldeia Velha, localizado na remanescente ao norte da REBIO e constituindo-

se como primeiro assentamento no entorno da REBIO poço das antas.

A partir  da  criação  da  reserva  biológica  de  poço  das  antas,  junta-se  ao  conflito

fundiário a posição inflexível da reserva em relação à criação de possíveis assentamentos em

seu  entorno  por  considerar  a  presença  humana  uma  ameaça  ao  bioma,  devido  as

possibilidades  de caça de animais silvestres,  queimadas,  uso de defensivos químicos,  etc.

Embora o conflito tenha se focado entre a reserva e os agricultores/trabalhadores rurais, a

região já havia passado por diversas obras que transformaram sua paisagem e seus aspectos

sociais e físicos (MÔNICA COX, 2006). Dessa maneira, a degradação ambiental estava mais

ligada às monoculturas e atividades madeireiras das grandes propriedades e das obras públicas

que alteraram de modo significativo a  região.  A responsabilidade que a  reserva biológica

atribuiu aos agricultores/trabalhadores rurais desconsiderou o contexto social e as posições

subalternizadas dos atores sociais envolvidos.

2.2. Reserva biológica Poço das Antas vs. Acampamento Sebastião Lan II

Após a criação do assentamento Sebastião Lan I em 1997 - fruto das ocupações e

pressões do MST e da FETAG – na gleba sul, remanescente das fazendas desapropriadas pelo

INCRA, as  famílias  que  não  foram assentadas  ocuparam a  gleba  norte  constituindo-se  o

acampamento Sebastião Lan II, que ainda espera uma decisão concreta do INCRA.
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Mapa 1. Reserva Biológica de Poço das Antas e em seu entorno os assentamentos de Aldeia Velha, cambucaes,
Sebastião Lan I e o acampamento Sebastião Lan II, ambos localizados nas glebas sul e norte, respectivamente.
Fonte: GT Ecosocial

Além  do  acampamento  Sebastião  Lan  II,  que  ficara  na  expectativa  de  ser

implementado pelo INCRA, visto que as terras ocupadas pertenciam à união, existem três

assentamentos no entorno da reserva, o que provocou uma série de conflitos e impasses entre

o IBAMA e o INCRA, que ainda não havia tomado a decisão em relação às famílias que

ocuparam a gleba norte. Um desses impasses é, justamente, pela possível criação de mais um

assentamento e a demanda de expandir a área da reserva, apresentada pelo IBAMA, para a

quantidade de novos micos que foram introduzidos na REBIO.

Segundo  Alier  (2012)  existem  três  tipos  de  correntes  oriundas  do  movimento

ambientalista, sendo o "culto ao silvestre" uma das correntes presentes no ato da criação de

reservas biológicas no Brasil na década de 1970, período que foi criada a Reserva de Poço das

Antas. O autor coloca que:

A principal proposta dessa corrente do ambientalismo consiste em manter
reservas  naturais,  denominadas  parques  nacionais  ou  naturais,  ou  algo
semelhante, livres da interferência humana. Existem gradações humanas a
respeito  das  proporções  que  as  áreas  protegidas  toleram  em  termos  da
presença  humana,  se  estendendo  desde  a exclusão  total  até  o  manejo
consorciado com as populações locais (ALIER, 2012)
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Desse modo, a posição da reserva biológica frente a criação dos assentamentos rurais e

estabelecimento do acampamento Lan II  foi  a  de desmerecer  e deslegitimar os sem terra

envolvidos  no  conflito,  alegando  como  sendo  de  extrema  importância  a  reprodução  e

conservação  do  mico-leão-dourado  em  detrimento  das  famílias  sem  terra  que  ali  se

encontravam.  Assim  sendo,  observa-se  que  a  questão  ambiental  sobrepõem-se  à  questão

agrária, dicotomizando a relação homem/natureza.

Como  explicitado  anteriormente,  as  obras  realizadas  no  Vale  do  São  João  foram

responsáveis  por  diversas  alterações  em  relação  ao  ambiente.  As  áreas  que  antes  eram

monoculturas, estavam degradadas e a agropecuária havia desmatado áreas de florestas para

tornarem-se pasto.  A lógica do desenvolvimento previa a recuperação e investimentos em

áreas  antes  "inativas"  para  o  avanço  do  capital.  Essa  lógica  estava  ligada  diretamente  à

revolução verde nas décadas de 1960 e 1970, que passa a alterar a lógica de produção e

relações de trabalho no campo brasileiro,  enfocando a produtividade em curto tempo e o

pacote  tecnológico  para  produção,  como  defensivos  químicos  mais  eficientes,  sementes

geneticamente modificadas, etc.

Paralelamente, os debates em torno da questão ambiental (tendo surgido a corrente do

"culto ao silvestre" na segunda metade do século XIX nos E.U.A) também ganham força e

espaço  no  cenário  político  internacional.  Entretanto,  os  ambientalistas  da  época,  ou  pelo

menos  aqueles  que  estavam preocupados  com o  ritmo  intenso  da  devastação  ambiental,

tinham a ideia de uma natureza "intocada" e sem pessoas, fazendo dos parques nacionais e

reservas naturais  espaços a serem "consumidos" durante finais de semana como forma de

lazer (DIEGUES, 2001). Ignoram-se as diferenças étnicas, culturais e raciais de diferentes

grupos que vivem de modo estreito com a natureza, bem como a situação de vulnerabilidade

na qual se encontram diversos grupos devido à lógica de criação de espaços "intocáveis" e

"sagrados", considerando-os nocivos à natureza, e não como parte dela. Ressalta Diegues:

A disjunção  forçada  entre  a  natureza  e  a  cultura  tradicional,  em que  os
homens  são  proibidos  pelo  Estado  de  exercer  suas  atividades  do  fazer
patrimonial,  e  também  do  saber,  representa  a  imposição  de  um  mito
moderno: o da natureza intocada e intocável, próprio da sociedade urbano-
industrial sobre mitos das sociedades tradicionais (DIEGUES,p. 62, 2001)
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Essa lógica desconsidera ainda o papel importante de grupos sociais que dependem

diretamente dos recursos naturais para subsistência, no que tange à conservação e manutenção

da mata atlântica e de diversos biomas através de suas práticas ancestrais, que são  repletas de

significados e simbologias (DIEGUES, 2001).

A  disputa  das  terras  entre  IBAMA  e  agricultores/trabalhadores  rurais,  acabou

resultando em ações civis públicas movidas pela Ong Amigos do Rio São João (AMRIO) e

pelo Ministério Público, sendo o INCRA o réu dos processos. O conflito na esfera jurídica

colocou  ao  INCRA uma  série  de  obrigações  ambientais  a  serem  cumpridas  para  que  o

assentamento  seja,  de  fato,  implantado.  Desse  modo,  uma  das  exigências  feitas  foi  a

assinatura de um termo de ajustamento de conduta pelo INCRA para cumprir uma série de

obrigações acerca das questões ambientais (MÔNICA COX, 2006).

2.3. Conhecimento prático e saberes tradicionais

Apesar da dicotomia homem/natureza ser reforçada por órgãos ambientais, na prática

o que observamos foi o conhecimento empírico dos agricultores com relação ao meio em que

estão  inseridos,  demonstrando  o  saber  acerca  de  animais  próprios  da  região,  os  tipos  de

plantas e se são ou não invasoras, possíveis remédios para curar alguma enfermidade, riscos

de alguma planta ser venenosa, bem como animais perigosos, etc. Isso nos ajuda a pensar e

refletir a partir de uma natureza real e não romantizada. Os agricultores, apesar de possuírem

conhecimento sobre os benefícios de se viver no meio rural, também reconhecem os "riscos"

da natureza, isto é, os perigos com animais, plantas desconhecidas, etc. Em contrapartida, há

as  cosmovisões  produzidas  pelos  diferentes  grupos sociais  que  vivem em regiões  onde a

racionalidade urbana ainda não se tornou majoritária,  e onde o tempo não é pautado pela

produtividade  moderna  industrial.  Havendo,  assim,  a  produção  de  mitos,  folclores  e

interpretações mágicas acerca do meio em que vivem. De acordo com Brandão:

Os próprios seres da natureza, das águas e do vento às plantas e aos animais,
são dotados de identidades, de forças e formas de interação conosco bem
maiores do que poderíamos supor. Entre camponeses católicos os ciclos da
vida natural, entre a floresta, os campos de pastagens, os terrenos de lavouras
sazonais  ou permanentes,  o  pomar ao redor da casa e  a horta  próxima à
cozinha, são diversos e interligados tempos-lugares regidos pelas forças da
natureza, transformando pelas forças do trabalho humano e ordenados por
princípios e ritmos extranaturais, que entretecem a maior parte das atividades
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agropastoris  de  tempos,  ritos  e  gestos  ora  mágicos,  ora  religiosos
(BRANDÃO, p. 44, 2009)

O fato do acampamento Sebastião Lan II ser o acampamento mais antigo do Brasil -

que aguarda nesses dezenove a criação do assentamento - permitiu a construção de um saber

prático local e as formas de adaptação das culturas ao tipo de terra. Embora o tempo de espera

tenha causado fadiga e, em certa medida, desgaste no âmbito emocional desses atores que

passaram  por  processos  intensos  de  conflitos  e  enfrentamentos  com  poderes  locais  e

institucionais,  contribuiu  de  modo significativo  para  a  construção de  conhecimentos  e  de

saberes locais.

Durante  nossa  presença  em  um  dos  lotes  dos  agricultores,  foi  observado  o

conhecimento prático acerca dos tipos de plantas medicinais e suas propriedades. O saber

prático, além de ter junto de si os conhecimentos antigos - chamados de ancestrais - também

são repletos de significados, isso porque, segundo Brandão (2009) "[...] estar na floresta e

obter  dela  o  sustento,  implica  não  apenas  atos  técnicos,  mas  gestos  entre  o  mágico  e  o

sagrado."

Os diferentes tipos de saberes locais permitem a preparação de remédios caseiros –

para trato de problemas respiratórios, infecções, etc., - de chás a partir de ervas - como a erva

assa-peixe  -,  xaropes,  doces  caseiros,  bebidas,  etc.,  que  são  socializados  com os  demais

membros do acampamento,  havendo a transmissão oral  desses saberes  tradicionais,  o que

fortalece, de certa maneira, uma organicidade nas relações sociais de dentro do acampamento,

ao  passo  que  o  compartilhamento  de  saberes  aplicáveis  para  resolução  de  quaisquer

necessidades, promove as interações e trocas de conhecimentos entre esses atores sociais.

Diferentemente da agricultura moderna ou, se preferirmos, do agronegócio, onde os

ciclos naturais podem ser de certa maneira controlados por conhecimentos técnico-científicos

e que possui uma racionalidade pautada na produtividade e tecnicidade, a agricultura familiar

insere-se em outra perspectiva de produção, apesar de não estar imune à ideologia dominante

de  uma  produção  em  curto  tempo  e  amparo  da  biotecnologia  através  das  sementes

geneticamente modificadas, máquinas altamente eficientes e defensivos químicos cada vez

mais desenvolvidos. No entanto, nos é clara a relação estreita da agricultura familiar com a

natureza e a grande necessidade de se manter conservada as matas e rios para sustentação

dessas atividades.
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Na agricultura do acampamento, as influências da lua interferem diretamente, segundo

os agricultores, no início de cada ciclo agrícola. As fases da lua regem o modo de produzir

determinando o período de cada cultivo. Inicia-se a plantação no final da fase minguante para

que o ciclo receba as influências das fases nova e crescente, excetuando algumas culturas

durante a fase lunar cheia. A lua cheia é tida como a "lua forte" e algumas culturas, como

aipim, não são plantadas durante esse período, sendo essa fase propícia para culturas como

repolho, batata doce, inhame, etc. A fase da lua minguante cabe os cultivos de grãos, como

milho,  feijão,  e  abóbora.  Durante  as  fases  cheia  e  minguante  é  feita,  de  modo  geral,  a

preparação e limpeza da roça para iniciar-se mais um ciclo de produção. A natureza, de modo

geral, rege o trabalho no roçado e, diferentemente da zona urbana, o tempo. De acordo com

Diegues:

Esses sistemas tradicionas de manejo são não somente formas de exploração
econômica dos recursos naturais, mas revelam a existência de um complexo
de  conhecimentos  adquiridos  pela  tradição  herdada  dos  mais  velhos,  por
intermédios  de  mitos  e  símbolos  que  levam  à  manutenção  e  ao  uso
sustentado dos ecossistemas naturais (DIEGUES, 2000, p.20).

Os prejuízos causados pelas chuvas fortes, pelo sol intenso e falta d'água, são, muitas

vezes,  justificados  por  crenças  religiosas  ou  encarados  apenas  como  manifestações  da

natureza  que não se pode evitar,  mas  sim,  respeitar.  A natureza,  nas  visões  desses  atores

sociais, é vista não como oposição, mas, sobretudo, como aliada.

2.4. Processo de resistência e as dificuldades presentes no acampamento

As desapropriações foram de todo modo um marco de instabilidade social e política na

região,  na qual  estavam inseridos diversos atores sociais,  como fazendeiros,  trabalhadores

rurais, agricultores e posseiros. Após as obras do DNOS, a região despertou interesse para a

cultura do arroz, o que implicou, diretamente, na migração de gaúchos para o vale do são João

e arrendamentos das terras dos fazendeiros.

 A criação da  reserva  biológica  de  poço das  antas  se  deu de  maneira  arbitrária  e

autoritária,  sem  estabelecer  qualquer  ponte  de  diálogo  com  os  moradores  locais,

invisibilizando a  existência  desses,  na medida em que não houve nenhum esclarecimento

sobre a criação da reserva e  as implicações  que esta poderia causar  na vida material  dos

moradores da região. Nesse sentindo, os conflitos cresciam e acirravam-se, o que fez com que
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a FETAG denunciasse a condição de sem terra das famílias ao INCRA, que por sua vez não

reconhecia o quadro de conflito que havia se estabelecido na região.

Nos anos de 1990, as ocupações de terras na região ganham força e aderência por

parte das famílias que haviam sido retiradas das terras que antes moravam. Esse momento foi

de grande importância para o MST formar a base de militância no Rio de Janeiro e direcionar

o trabalho de ocupações no estado, sobretudo, na baixada fluminense e na baixada litorânea,

sendo enviada para esse último uma militante da região sul do país para ajudar na organização

dos sem terra. (MÔNICA COX, 2006). A presença da FETAG e do MST foi essencial para

denunciar  os  conflitos  com os  fazendeiros  da  região  e  pressionar  o  INCRA através  das

ocupações de terra.

A entrada e permanência dos sem terra na gleba norte (acampamento Sebastião lan II),

em 1997, se deu de maneira tensa e arriscada. Os fazendeiros das antigas fazendas que haviam

sido desapropriadas, grilou terras que pertenciam ao INCRA e, não obstante, avançou para as

glebas sul e norte, chocando-se diretamente com as ocupações, tensionando, ainda mais, o

conflito. Após a ocupação dos sem terra na gleba norte, foram muito os empecilhos colocados

pelo principal fazendeiro da região, como o fechamento da única estrada que dava acesso à

cidade e, desse modo, cercando os sem terra por quase dois meses (trechos de campo), além

das constantes ameaças de morte feitas pelos jagunços durante a presença dos sem terra na

área. Na fala de um dos entrevistados:

"A  guerra  que  nós  tivemos  aqui  com  jagunço,  muito  empecilho  de
fazendeiro, entendeu? nós conseguimos tudo mesmo na coragem e na luta
mesmo,  entendeu?  O INCRA muito  lento,  não  entendo  que  a  turma  do
INCRA pensa, entendeu? que nós tamo há 19 anos aqui, troço garantido que
a terra é da união e mesmo assim hoje não somos assentado ainda. É uma
série de problema que se a gente não tiver disposição e vontade, a gente
desanima pelo meio,  não chega onde nós chegamo não".  (Entrevistado J,
03/06/2016)

Diante  desse  cenário  de  intenso  conflito,  o  IBAMA demandou  mais  terras  para

ampliação da reserva e o INCRA postergou a retirada dos fazendeiros das terras e um aval

para  as  famílias  sem terra  que  aguardavam uma posição  do órgão.  Apesar  dos  impasses

políticos  e  adversidades,  as  famílias  resistiram e firmaram a necessidade  de ocuparem as

terras para a criação do assentamento.
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Após dezenove anos de resistência nas terras, as lonas pretas deram lugar às casas de

alvenaria.  Foram  divido  os  lotes  para  cada  família  e  essas  elaboraram  as  diretrizes  de

funcionamento do acampamento, como a criação da associação. Durante todo esse processo,

muitas  pessoas  saíram  do  acampamento  cedendo  lugar  a  outras,  que  não  tinham,

necessariamente, relação com quaisquer movimentos de luta pela terra, provocando, em certa

medida, uma modificação nas relações sociais dentro do acampamento (trechos de campo).  

Um dos principais motivos de saída das pessoas que passaram pelo processo inicial de

ocupação, foi a indefinição quanto à situação de limiaridade que ainda se encontram, visto

que o INCRA precisará cumprir uma série de exigências ambientais para que o assentamento

possa  ser  concretizado.  Desse  modo,  muitos  ainda  não  investiram  ou  criaram  alguma

benfeitoria no local em que moram devido à incerteza se a terra em que estão será assentada.

No entanto, em um dos lotes de uma das famílias agricultoras, está sendo concluída a obra de

uma casa de farinha, que poderá ser utilizada por todos do acampamento.

Todo esse processo de espera fez com que muitas famílias desistissem da luta pela

terra nessa localidade. A mudança das famílias gerou, em certa medida, uma modificação na

dinâmica  total  do  acampamento.  As  relações  de  solidariedade  passaram  a  se  distinguir

daquelas que, antes, eram construídas em um contexto de intenso conflito e afervoramento

(DURKHEIM, 2000). A coesão social foi alterada tanto pela mudança das pessoas quanto

pelo tempo. O longo tempo de espera provocou, em alguns, a desesperança e o desânimo,

corroborando, diretamente, na agilidade de ação para empreender bens comuns (trechos de

campo). Desse modo, as relações sociais se diferem entre aqueles que estão desde o início da

ocupação e os mais recentes. Essa distinção, no entanto, não altera de modo significativo as

reciprocidades entre essas relações, visto que existe um objetivo comum entre todos, que é a

conquista definitiva da terra.

Nesses anos que se seguiram, os agricultores aprenderam na prática como cultivar e

cuidar do solo. Após a drenagem das áreas pantanosas pelo DNOS na década de 1970 - tidas

como insalubres  e  responsáveis  pelo  aparecimento  da malária  -  a  turfa  (matéria  orgânica

resultante de anos de decomposição vegetal) ficou à mostra, tendo os agricultores a tarefa de

saber lidar com esse tipo de matéria orgânica, que é fácil condutor de fogo devido ao alto teor

de matéria orgânica concentrada.  Uma das agricultoras pontuou a necessidade,  em alguns
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momentos, de se utilizar o fogo na roça, tendo sempre a cautela para não deixá-lo espalhar e

causar danos na mata.

Além da turfa, existem áreas dentro do acampamento que possuem um histórico de

alagamentos, sendo um dos pontos de divergência entre o INCRA e os agricultores. Segundo

um dos  agricultores,  o  INCRA havia  redigido  um relatório  que  constou  menos  famílias

produtoras nessas áreas do que realmente havia. O fato da área estar sujeita a alagamentos,

gera uma série de dúvidas, por parte do INCRA, acerca da produção.

Contudo, os agricultores, os que moram ou não nessas áreas, alegam que apesar dos

alagamentos em épocas de chuva, a terra é fértil e produz diversas culturas agrícolas. Assim

sendo, durante os anos que sucederam os agricultores aprenderam, na prática, a lidar com a

terra e se adequar a ela, produzindo, assim, um conhecimento prático, que não havia antes da

presença deles.

Tanto a EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, quanto o INCRA,

consideram a  possibilidade  de  tornar  cerca  de  70% do  acampamento  em reserva  legal1,

julgando  haver  improdutividade  nas  áreas  que  alagam.  Dessa  forma,  o  número  total  de

famílias, que somam setenta e seis, reduziria para quarenta e quatro. É colocado, assim, uma

problemática para os agricultores. Na visão de um deles, a execução desse projeto afetaria,

diretamente,  a  organização das  famílias,  visto  que  diminuiria  uma quantidade  de  pessoas

importantes para o desenvolvimento e vitalidade do acampamento Sebastião Lan II.

Há,  além disso,  a  forte  ligação  com o  modo  de  cultivar  e  tratar  da  terra  para  a

produção. Muitos dos que estão hoje no acampamento, tiveram na primeira vivência prática,

seja por trabalho ou não, o contato direto com a agricultura, havendo também o momento de

ruptura com o modo de vida que levavam, em grande parte, devido ao êxodo rural. Assim, a

estrutura introjetada do "homem rural" ou "homem do mato", permanece apesar desses serem

inseridos em outras estruturas sociais onde vigora diferentes habitus e práticas (BOURDIEU,

1996).

1De acordo com o artigo 3º do código florestal, entende-se por reserva legal “área localizada no interior de uma
propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de
modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos
ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da
flora nativa.”
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Imagem 2. Presença da Embrapa no acampamento no dia 03/06/201

A demora da decisão do INCRA gera um travamento no que tange à execução de

projetos próprios de benfeitorias ou novos empreendimentos produtivos dos agricultores. A

incerteza impede a concretização de alguns projetos pessoais de vida. O fato de ainda não

terem  sido  assentados  gera  expectativas  e  desmotivação.  A  criação  do  assentamento

constituiria, para os agricultores, a solução dos problemas que impedem o avanço, como um

todo, dos agricultores, pois na condição de assentados teriam acesso ao crédito, assistência

técnica e infraestrutura. A falta de assistência técnica fez com que os próprios agricultores

encontrassem  soluções  para  lidar  com  os  problemas  na  lavoura  e  organizar  o  modo  de

produção, bem como lidar com as sementes e a manutenção dessas.

Em contrapartida,  a falta de acesso, informação e assistência técnica não livrou os

agricultores de utilizarem, mesmo que de forma pontual, pesticidas para combater doenças ou

pragas  na  produção.  Dessa  maneira,  responsabilizá-los  pelo  uso  de  alguns  produtos  que

afetam  de  forma  negativa  o  meio  em  que  estão,  é  não  reconhecer  a  postergação  e

entorpecimento  que  as  instituições  públicas  envolvidas  no  conflito  tiveram para  com os

agricultores, restando-lhes utilizar as ferramentas disponíveis e de fácil acesso para o trabalho

na roça, visto que não tiveram ajuda ou orientação por parte do INCRA, responsável por essa
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questão.  Apesar  das  dificuldades  com  as  forças  produtivas,  a  produção  de  alimentos,

principalmente de aipim, é grande. Na fala de um dos entrevistados:

"Se saísse o assentamento agora pra mim seria bom, né. Porque aí eu não
precisava dispor  de um crédito meu pra  investir  na  casa.  (…) Com toda
dificuldade que nós temo aqui, nós tamo avançado em vista de muitos que
tão assentado" (ENTREVISTADO G, 04/06/2016)

2.4.1. Falsa dicotomia e inter-relação

A própria ideia de pertencimento dos agricultores com o modo de vida rural traduz a

relação que esses possuem com a natureza, as práticas de agricultura e trabalho na roça. Dessa

maneira, o que há é a inter-relação entre homem e natureza, na medida em que o homem

precisa suprir suas necessidades básicas de existência - como comer -, interferindo no meio

natural,  e  este  se  modificando  e  sendo  "domesticado"  por  aquele.  Esse  meio  natural  é

classificado conforme a cultura na qual estão inseridos os atores sociais, tornando esse meio

repleto de significados e sentidos.

As  populações  tradicionais  não  só  convivem com a  biodiversidade,  mas
nomeiam e classificam as espécies vivas segundo suas próprias categorias e
nomes. Uma importante diferença, no entanto, é que essa natureza diversa
não é vista necessariamente como selvagem em sua totalidade; ela foi e é
domesticada, manipulada.  Uma outra diferença é que essa diversidade da
vida não é vista como "recurso natural", mas sim como um conjunto de seres
vivos  que tem um valor  de  uso  e  um valor  simbólico,  integrado  numa
complexa cosmologia (DIEGUES, 2004, p.16, )

A  vivência  dos  agricultores  do  acampamento  Sebastião  Lan  II  demonstra  esse

conjunto de expressividades, na medida em que cuidam e tratam o meio natural, porque ali

está o sentido, tanto material/simbólico, além do rendimento financeiro através das vendas de

aipim e feiras na cidade, que supre e mantêm as necessidades básicas de existência, manter o

meio natural em que estão é manter-se. Se não plantam, não colhem e, dessa maneira, ocorre

um déficit na alimentação, ou, se não cuidam do meio em que estão, autoprejudicam-se por

esse ser a base material de suas vidas.
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Capítulo II

3. Práticas da agricultura familiar e sua relevância para a conservação e manutenção da mata 
atlântica

3.1. Praticas de manejo: uma experiência agroecológica no acampamento Sebastião Lan 
II

A partir da observação participante e das entrevistas feitas com os agricultores, foi

explicitado algumas práticas de manejo e formas de adequação de diferentes culturas com o

tipo de solo e vegetação. A ida em um dos lotes de terra foi primordial para que se pudesse

identificar,  talvez,  a  primeira  experiência  agroecológica  no  acampamento.  Apesar  do

agricultor não morar dentro do acampamento, o que gera uma distinção dos demais, este é

fundamental  para  o  desenvolvimento  ecológico  e  sustentável  do  mesmo,  justamente  por

compreender e aplicar princípios que estão de acordo com a agroecologia2. Antes da presença

dos agricultores, o vale do São João encontrava-se, em grande parte, degradado e desmatado

pela  agropecuária,  que  era  uma  das  principais  atividades  dos  fazendeiros  da  região.  A

paisagem era composta, sobretudo, por pasto e gado, como confirma um dos agricultores:

"Todo esse arvorero que vocês verem aqui não existia […] mas era tudo
igual aqui ó..." Aponta um área de pasto com boi de um dos acampados.

(ENTREVISTADO J, 03/06/2016)

A  presença  do  acampamento  na  área  contribuiu,  significativamente,  para  a

recuperação do solo e da mata nativa do vale do São João, como demonstra a experiência em

um dos sítios dos agricultores que está desde os primeiros anos no acampamento Sebastião

Lan II. O lote possui uma área arborizada que foi conservada pelo próprio agricultor, chamada

por ele de reserva legal.  Em uma das áreas dentro do lote, ele não conseguiu colher uma

produção significativa de aipim - embora toda a região seja propícia para esse tipo de cultivo -

segundo ele, pelo fato da terra ser muito "socada" e "dura", tendo que readaptar essa área, o

que necessita ter um conhecimento mínimo acerca do solo e os tipos de plantas que melhor

adequam-se a ele. A partir desse momento, o agricultor decidiu reflorestar a área que, antes,

não  produzia  uma  quantidade  considerável  de  aipim,  plantando  árvores  diversas  e

2Segundo Guhur e Toná, a agroecologia "constitui, em resumo, um conjunto
de  conhecimentos  sistematizados,  baseados  em  técnicas  e  saberes  tradicionais  (dos  povos  originários  e
camponeses)". Visa uma produção livre de agrotóxicos enfocando a soberania e segurança alimentar, bem como
o desenvolvimento sustentável em união com a natureza.
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manuseando, dessa forma, um "mini" bioma. É notável a satisfação dos agricultores quando

descrevem o vale do São João antes do acampamento e depois da presença deles no local. Na

fala de um deles:

"Mesmo tendo aquela mata nativa lá no meu sítio, mas isso aqui foi feito

pelas minhas mãos" (ENTREVISTADO G, 04/06/2016)

Além  da  mata  nativa  localizada  em  seu  lote,  foram  plantadas  na  área  do

reflorestamento diversas espécies nativas, como urucum, pau-brasil, etc. A mata plantada por

ele constituiu um bioma de grande importância para manter a dinâmica de ciclos naturais

dessas diversas espécies, bem como abrigar e proteger animais de pequeno e médio porte do

risco de serem caçados - como o tatu - por pessoas de fora do acampamento. A quantidade de

matéria orgânica se destaca e permite que o solo tenha um aspecto distinto, como a terra ser

bastante escura e úmida, ideal para diversas espécies da mata atlântica brasileira e ciclos de

alimentação de diversos microorganismos.

Pode-se considerar que a área reflorestada seja um  agroecossitema, visto que, além

das espécies nativas da mata atlântica,  possui árvores frutíferas e interações diversas com

microrganismos, insetos, animais, além do manuseio humano. Como coloca Monteiro:

No  entanto,  espalhados  pelo  país,  existem  agroecossistemas  tradicionais
construídos pela  agricultura  camponesa que guardam muitas  semelhanças
com os ecossistemas naturais dos lugares e que têm enorme potencial para
avançar rapidamente nos processos de transição agroecológica.  Aliás,  nos
últimos  anos,  fruto  de  intenso  processo  de  mobilização  social  e
experimentação  participativa,  muitos  e  muitos  agroecossistemas  têm sido
desenhados e manejados segundo os princípios da agroecologia, já  dando
respostas  ao  desafio  de  produzir  com  fartura  e  conservar  a  natureza
(MONTEIRO, p.70, 2012)

Na parte  paralela  à  mata,  foi  iniciado,  recentemente,  o  cultivo  de  maracujá  para

diversificar ainda mais a produção. Além do maracujá poder ser comercializado, sua flor serve

de  alimento  para  as  abelhas,  formando uma cadeia  autossustentável.  Em conjunto com o

maracujá foram plantadas mudas de abacate, que se adequou muito bem ao solo, sendo mais

uma produção a ser expandida no lote. Há também mudas de açaí que estão prontas para

serem retiradas dos sacos e plantadas na terra. O açaí além de ser fonte de alimentação para

pássaros e outros animais, pode ser utilizado, assim como o maracujá e abacate, para fazer
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sucos,  geleias,  doces,  etc.,  viabilizando,  também,  a  comercialização  e  se  tornando  uma

possível fonte de renda. Na fala do agricultor:

"Tá vendo lá aquelas folhinhas verdes lá? Lá é muda de açaí, já tá na hora de
botar no pacote" (ENTREVISTADO, 04/06/2016)

A produção  de  maracujá,  que  se  adequou  bem ao  solo,  será  mais  uma  fonte  de

alimentação para as abelhas, já que além da agricultura o lote possui,  também, apiário. A

criação de abelhas necessita, sobretudo, de um ambiente equilibrado para que sua produção

seja positiva. A utilização de defensivos químicos é a principal ameaça às diferentes espécies

de abelhas. Dessa maneira, foi  feita uma seleção de plantas floríferas, específicas de casa

época do ano, para que não falte flores para as abelhas se alimentarem e realizarem o processo

natural de coleta do néctar. Com o apiário, há também a comercialização do mel, que é uma

fonte de renda para o agricultor. As colmeias ficam dentro da própria mata reflorestada, são

cerca de doze caixas que servem para produção do mel.

Na parte de trás do lote é feito o cultivo e estoque do arroz. Como o agricultor é

oriundo do sul do Brasil e viera para essa região com o intuito de plantar arroz, possui certa

dominância no que diz respeito à produção dessa cultura, o solo e as condições mínimas que

viabilizam sua produção. A produção do arroz, segundo ele, demanda, minimamente, estrutura

básica para amparar a produção. Em seu lote possui máquina, bomba para irrigação e um

galpão  para  guardar  a  produção.  A  forma  de  produção  e  manejo  feita  no  lote  é,

majoritariamente, agroecológica, isto é, sem utilização de defensivos químicos e manutenção

natural de possíveis pragas que ameacem quaisquer cultivos. O arroz que estava estocado no

galpão  é,  segundo  ele,  totalmente  orgânico,  isto  é,  sem  utilização  de  agrotóxicos  para

produção do cereal.

As técnicas  utilizadas  para manejo e  trato  de possíveis  doenças  em árvores  e  nos

cultivos são aplicadas de forma natural. Uma das técnicas observadas foi em um dos pés de

laranja. Havia uma garrafa pet cortada  - pendurada no próprio pé - de modo que comportasse

o suco da própria laranja, para atrair as moscas (responsáveis por danificar a fruta) para dentro

da garrafa e desse modo impedir a entrada desses insetos na laranja e a possível perda dessas.

Observa-se que a técnica utilizada pelo agricultor além de ser eficaz não prejudica o meio

natural e, tampouco, as pessoas. Embora seja uma técnica simples, está em consonância com a
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produção agroecológica e, ao mesmo tempo, com a eficiência e produtividade, já que a partir

dela foi possível a colheita da laranja sem haver grandes perdas.

Além do arroz e do pomar, há também jambo, açaí, cana de açúcar, aroeira, graviola,

jabuticaba, jaca, abacate, lichia, coco, goiaba, caqui, amendoim, nozes, canela, maxixe, café,

pitanga, maracujá, aipim e dois galinheiros, o que constitui grande diversidade na produção.

No que se refere ao trato da terra, as práticas de manejo utilizada para fertilização do solo

consiste na mistura de esterco, água, e folhas. Esse adubo é produzido de forma natural pelo

agricultor e, segundo ele, é responsável pelo bom crescimento das plantas e pela nutrição da

terra. Após essa mistura, o adubo fica um período de tempo "descansando" para poder ser

utilizado.

Embora o lote em questão esteja, minimamente, de acordo com o modo de produção

agroecológico,  existe  um impedimento  para  que  o  agricultor  obtenha  o  selo  de  produtos

orgânicos para comercialização, isso se deve ao fato de um dos seus vizinhos - que não faz

parte do acampamento -  utilizar defensivos químicos em sua plantação,  impedindo,  dessa

forma, aqueles que pretendem obter a certificação orgânica de seus produtos.  Embora ele

tenha realizado conversas a respeito da utilização de agrotóxicos com o agricultor que os usa,

a lógica da produtividade se torna, na vista desses, uma única alternativa para desenvolver a

agricultura.

Apesar  de  as  técnicas  naturais  utilizadas  para  inibir  pragas  e  fertilizar  o  solo,  o

agricultor admite que quando se trata da aipim ainda falta informação de produtos naturais

para tratar problemas pontuais em seu cultivo. Segundo ele, a falta de acesso e de meios de

informações os coage a utilizar, em alguns momentos, produtos que não estão de acordo com

as práticas naturais de produção. Dessa maneira,  é observável que o uso de produtos não

indicados é mais usado por falta de conhecimento e acesso, em alguns momentos, do que por

mera opção dos agricultores.
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Imagem 6. Arroz sequeiro (que não necessita de irrigação)

Imagem 7. Adubo orgânico feito com esterco, água e folhas.

Em  alguns  pontos  do  lote  a  mata  é  bastante  fechada,  sendo  ideal  para  animais

silvestres. Um dos momentos mais interessante foi ter conhecimento da presença do mico-

leão-dourado nos lotes. O próprio agricultor flagrou, em outra ocasião, a presença de mais de

três micos comendo frutas dentro de seu lote. Isso demonstra que se o mico está presente fora
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dos limites da reserva é porque encontra seu hábitat natural,  também, fora dela,  e que os

agricultores  são  os  maiores  responsáveis  pela  presença  desses  animais,  visto  que  a

recuperação da mata atlântica reconfigurou uma área que antes era desmatada e degradada.

No entanto, a problemática entre o IBAMA e o INCRA deixam os agricultores em

uma situação indefinida e sem amparo legal para qualquer problema que tiverem relacionado

a atividade na roça. A criação do assentamento possibilitaria maior acesso à linha de crédito,

etc. Como colocado por um deles:

Pra mim a única coisa que vai mudar é ter uma linha de crédito (…) Se
saísse o assentamento agora pra mim seria bom, né. Porque aí eu não precisa
dispor  de  um  crédito  meu  pra  investir  na  casa  (ENTREVISTADO  G,
04/06/2016).

Embora a presença dos agricultores seja ainda considerada um possível dano à reserva,

um  deles  ressalta  que  o  acampamento  está  bem  desenvolvido  quando  comparado  com

assentamentos, ou seja, que apesar de não estarem em uma situação de legalidade, não estão à

margem das medidas e formas de produção daqueles que já possuem a terra legalmente.

"Com toda dificuldade que nós temo aqui, nós tamo avançado em vista de
muitos que tão assentado" (ENTREVISTADO G, 04/06/2016)

Essa experiência agroecológica explicitou que as práticas adotadas carregam com si a

experiência do trabalho na terra e conhecimentos tradicionais construídos ao longo dos anos e,

principalmente,  no  trabalho  específico  no  acampamento  Sebastião  Lan  II.  A agricultura

familiar junto com as práticas - repletas de saberes construídos em contato direto com a terra -

corrobora, diretamente, para a conservação e preservação da mata atlântica por ser essa a base

de sobrevivência tanto do meio natural quanto dos seres humanos. O agricultor salientou a

importância da conservação e manutenção dos agroecossistemas, até porque a preservação da

mata nativa possibilita a criação de abelhas, que por sua vez, realiza o importante trabalho de

polinização, sendo essencial para manter a dinâmica do bioma.
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3.2. Recuperação de um bioma: reflorestamento e manutenção da mata atlântica

A recuperação do vale do São João, foi feita através de reflorestamentos com mudas

nativas da mata atlântica nas margens dos rios e demais áreas do vale do São João.

Após a ocupação dos sem terra na área do acampamento, as áreas que antes estavam

totalmente degradadas foram reflorestadas, o que modificou de modo significativo a paisagem

que antes era de gado e pasto. Embora a REBIO de poço das antas tenha nutrido preocupação

quanto  à  proteção  da  espécie  do  mico-leão-dourado,  não  criou  nenhum  plano  de

reflorestamento  e,  nem  tão  pouco,  recuperou  as  áreas  degradadas  dentro  dos  limites  da

reserva.  O  enfoque  dado  única  e  exclusivamente  à  espécie  do  primata,  acabou  por

secundarizar  questões  importantes,  como a recuperação de uma área que é  extremamente

relevante para manter a espécie do mico e de outros animais.

Foi  construído  um  plano  de  reflorestamento  pelos  trabalhadores  sem  terra  para

recuperar toda a área de dentro do acampamento Sebastião Lan II.  As espécies plantadas

fazem, em sua maioria, parte da mata atlântica brasileira.

As espécies observadas no acampamento foram plantadas pelos próprios agricultores,

dentre elas estão: Monjolo, Maricá, Ingá, Ipê branco, Pau-Brasil, Pitanga, Urucum, Angico

vermelho, Sibipiruna, Pau-Jacaré, Canela, Maracujá do mato, entre outros. As margens dos

rios também foram reflorestadas a fim de recuperar a mata ciliar que outrora foi destruída por

atividades já descritas. As práticas empreendidas desconstroem a ideia de que a criação de

mais um assentamento acarretaria danos ambientais à região. A questão ambiental é vista,

assim, como ponto central, desconsiderando a necessidade de assentar famílias que há anos

lutam pela terra. Como apresenta um dos agricultores entrevistados:

"Criamos um projeto de reflorestamento. Reflorestamos a beira do rio ali até
o  final,  plantamos  muitas  árvores,  hoje  vocês  andam aqui  dentro,  aonde
vocês  andar  vocês  tem  sombra,  se  o  sol  tiver  quente,  tem  sombra  pra
descansar,  naquela época não tinha.  Nós provamo pra  ele  que se o mico
depende de mata  ciliar,  mata  permanente,  então nós construímos pra  ele.
Então  nós  não  destruímos  o  mico,  nós  trouxemos  eles  pro  nosso  meio,
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porque  hoje  eles  vivem  aqui  no  meio  da  gente."  (ENTREVISTADO  J,
04/06/2016)

Na visão  dos  agricultores  não  há  dicotomia  entre  meio  ambiente  e  a  criação  do

assentamento. Em suas percepções, o meio ambiente não é enxergado como algo distante,

mas  sim como  parte  de  suas  vidas,  constituindo-se  dessa  forma  uma  inter-relação  entre

homem e natureza. Sobre a relação das comunidades Diegues disserta:

As  populações  tradicionais  não  só  convivem com a  biodiversidade,  mas
nomeiam e classificam as espécies vivas segundo suas próprias categorias e
nomes. Uma importante diferença, no entanto, é que essa natureza diversa
não é vista necessariamente como selvagem em sua totalidade; ela foi e é
domesticada, manipulada.  Uma outra diferença é que essa diversidade da
vida não é vista como "recurso natural", mas sim como um conjunto de seres
vivos  que tem um valor  de  uso  e  um valor  simbólico,  integrado  numa
complexa Cosmologia (DIEGUES, 2004, p.16).

Dessa  maneira,  os  agricultores  reconhecem  cada  árvore  plantada  e  os  tipos  de

vegetação,  o  que  mostra  a  relação  estreita  que  esses  possuem com a  mata  atlântica.  O

reflorestamento foi feito, também, dentro dos lotes com árvores frutíferas como tangerina,

maracujá, jabuticaba,  coco, jambo, etc.,  além de haver criações de animais como galinha,

porco,  vaca,  pato,  etc.  A mata  presente  é  conservada  evitando-se  o  corte  de  árvores  e

queimadas - quando as queimadas precisam ser feitas toma-se cuidado para que o fogo não se

espalhe para a vegetação. Sobre a convivência com animais silvestres, principalmente sobre o

mico-leão-dourado, sendo o maior símbolo da reserva e central no conflito ambiental,   os

agricultores afirmam que não há razão para questionarem o projeto de assentamento, visto que

a própria "permanência" deles no vale do São João foi responsável pela recuperação de toda a

área e, consequentemente,  pela própria preservação da espécie do mico-leão-dourado, não

havendo  -  em suas  visões  -  dicotomia  quanto  à  preservação  ambiental  e  a  atividade  da

agricultura familiar. Nas palavras de um dos agricultores:

"Veio o IBAMA, meio ambiente, tudo. Achava que não dava pra viver junto
o Mico e o homem, e nós provamo pra eles que dão. Principalmente o Mico
vem comer  a  comida  que  nós  planta,  que  eles  lá  não  planta  pros  Mico,
entendeu? Tem essa mata ali, aquela ali, tem aquela lá, aquilo lá é chapado
de mico que vem procurar comida ali hoje. A gente que planta, o que vem
comer é a gente que planta, porque aqui não tinha nada. Hoje você vê aqui
um pé de cajá, um pé de coco, de laranja. É tudo coisas que foram plantadas
por  nós.  Se  andar  aí,  vocês  vão  ver  que  aqui  é  uma  área  produtiva."
(ENTREVISTADO J, 04/06/2016)



34

Apesar da recuperação ambiental e produção de alimentos pelos agricultores, ainda

está posto o conflito ambiental e fundiário por parte das instituições públicas já mencionadas.

Não  prioriza-se  a  criação  de  assentamento  que  garanta  a  permanência  das  famílias  e

reconhecimento legal para garantia de direitos. Mas, ao contrário, é protelado o processo que

garanta aos agricultores e trabalhadores rurais o acesso direto à terra.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  trabalho  em  tela  teve  por  objetivo  evidenciar  as  práticas  desenvolvidas  pela

agricultura familiar e importante papel para a recuperação e preservação da mata atlântica

brasileira.  Os diferentes  usos  e  visões da natureza,  mesclando o mágico com o religioso,

demonstram a  lógica  que  está  presente  nesses  grupos  sociais  localizados  no  meio  rural.

Embora se tenha o contato com a lógica hegemônica de produção, esses grupos continuam

com práticas  que  foram  aprendidas  com gerações  antigas,  assim  como  mitos  que  ainda

permanecem no imaginário do “homem do mato” e que é passado para os filhos e netos. Na

fala de uma das crianças “ali tem saci” - apontando para o bambuzal – confirma essa maneira

de enxergar o meio em que vivem, tendo tanto a ideia do mundo real quanto do místico.

Durante minha presença no acampamento, houve a visita de um grupo de religiosos

até a casa onde eu estava. Minha participação durante a oração foi importante para demonstrar

respeito  ao  “sagrado”.  Tanto  os  infortúnios  quanto  os  benefícios,  são  atribuídos  a  uma

superioridade  divina,  sendo  justificado  pela  “vontade  de  Deus”.  Desse  modo,  o  discurso

religioso  está,  também,  associado  as  diversas  situações  cotidianas,  sendo  a  mulher  uma

importante ferramenta da “obra de Deus” para alcançar os benefícios para a família e todo seu

conjunto de atividades. A mulher, além do trabalho no roçado - como plantar e colher —,

cumpre, ainda, o papel histórico de cuidar dos filhos e da casa, gerenciando todo o trabalho

doméstico. Ao homem cabe o trabalho mais “pesado” e “bruto” da roça, como lidar com as

máquinas,  corte  de  lenha  e  trabalho  com a  enxada.  Durantes  as  datas  comemorativas  –

aniversários, casamentos, etc. - é separado algum animal para abate – boi, porco, galinha –

por ser, naquele contexto, uma forma de expressar felicidade e satisfação, além dos momentos

de compartilhamentos e trocas afetivas. Nesse contexto, cabe ao homem matar o animal e

cortar a carne, e, à mulher, cabe a responsabilidade da limpeza e preparação do alimento.

O trabalho no roçado é realizado por toda a família, inclusive as crianças, que ajudam

os pais com tarefas que auxiliam o trabalho mais pesado. A relação próxima com a mata

atlântica e com os rios pressupõe um maior cuidado com o meio ambiente, visto que, para

desenvolver a agricultura familiar, é preciso que o bioma em si esteja equilibrado, reflorestado

e rios limpos, tanto para subsistência quanto para sobrevivência material, cultural e social.
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ANEXO A  – Fotos do Acampamento Sebastião Lan II

Imagem 1. Agricultores plantando mandioca.

 

Imagem 2. Pé de angico vermelho, árvore nativa da Mata Atlântica brasileira
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Imagem 3. Placa da REBIO Poço das Antas. Na foto, o Mico-Leão-Dourado.

Imagem  4.  Casa  de  farinha  ainda  em  construção  no  lote  de  uma  das  famílias.  Os
agricultores do acampamento poderão usar o espaço, deixando cerca de dois ou três sacos
de farinha para casa gerir seu funcionamento.
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Imagem 5. A área reflorestada era antes pasto. Durantes esses anos diversas árvores foram
plantadas. Percebe-se a quantidade de matéria orgânica.

                  Imagem 6. Pé de maracujá.
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Imagem 7. Colmeia.
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ANEXO B – Mapa

As áreas que estão grifadas no mapa, são terras cedidas à REBIO pelo INCRA.

Fonte: GT Ecosocial – UFF


