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RESUMO 

 

 

A implementação de políticas públicas para comunidades tradicionais, que vivem em 

áreas geograficamente isoladas, tem sido um grande desafio na gestão de unidades de 

conservação de uso sustentável. Neste contexto, o objetivo desse trabalho foi descrever como 

tem ocorrido processo de acesso às políticas públicas de educação e saúde, tendo como foco 

privilegiado a efetivação na Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio e Reserva Extrativista 

Rio Iriri, na região da Terra do Meio, município de Altamira-Pará, tendo como protagonistas 

os próprios moradores. Pretende-se com esse trabalho contribuir para o tema do envolvimento 

direto e protagonista dos moradores das Unidades de Conservação na gestão de seus 

territórios e de seus projetos de futuro, e de como devem ser constituídas políticas públicas 

adequadas à realidade tão complexas como essas. Essa descrição e análise foram baseadas em 

minha própria experiência como um dos atores desse processo e de outros atores diretamente 

envolvidos, a saber: a) - Lideranças moradoras das Resex, b) - representantes de organizações 

não governamentais, c) - gestores das unidades em questão; d) - representantes dos órgãos dos 

governos diretamente envolvidos com os processos em questão; e) - profissionais da saúde e 

educação que têm trabalhado nas Resex. Além disso, utilizam-se dados secundários e 

bibliografia pertinente com o tema. Observou-se que a ideia de criação das Reservas 

Extrativistas, além de garantir o reconhecimento do território tradicionalmente ocupado, 

gerou expectativa, de que imediatamente, aconteceria a melhoria da qualidade de vida dos 

moradores com a implantação de políticas públicas, como saúde e educação. A materialização 

dessas políticas não se deu de forma imediata nem espontânea. De forma que um processo de 

gestão do desenvolvimento da qualidade de vida dos moradores e do território, obviamente 

implicados, envolveu uma série de pequenas conquistas, desde os primeiros documentos, 

passando pela alfabetização de alguns, pelo processo de entendimento e de vivência do que 

significa e de como passa a existir de fato uma associação, da constituição de alianças e 

parcerias com diferentes atores, da conquista e aprendizado de gestão dos primeiros recursos e 

projetos, do gerenciamento e resolução dos conflitos internos da comunidade e de suas 

expectativas com a criação da Resex e da concomitante e vinculada chegada do Estado. 

Apesar dessas conquistas, nota-se que o grande desafio agora é moldar as políticas existentes 

para uma realidade local, valorizando o conjunto de conhecimentos tradicionais existentes e 

respeitando os modos de vida das populações. Portanto, o momento atual requer de todos os 

autores envolvidos, com a implementação dessas políticas, um cuidado especial para que não 

ocorra, ao contrário da expectativa inicial de melhoria das condições de saúde e educação, 

uma desintegração da cultura tradicional desses povos. 

 

Palavras Chaves: Políticas Públicas, Unidades de conservação, Gestão 
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ABSTRACT 

 

 

The implementation of public policies for traditional communities living in geographically 

isolated areas has been a major challenge in the management of conservation units for 

sustainable use. In this context, the objective of this work is to describe how the process of 

access to public policies on education and health has taken place, with a focus on the 

Riozinho do Anfrísio Extractive Reserve and Rio Iriri Extractive Reserve in the region of 

Terra do Meio, Altamira-Pará, with the inhabitants themselves as protagonists. This work 

intends to contribute to the theme of the direct involvement and protagonist of the inhabitants 

of the Conservation Units in the management of their territories and their future projects, and 

of how public policies appropriate to the reality as complex as these should be constituted. 

This description and analysis will be based on my own experience as one of the actors in this 

process and other actors directly involved, to know: a) Leaders of residents Resex, b) 

representatives of non-governmental organizations, c) the government  managers of protected 

areas; e) health and education professionals who have worked in Resex. Also, are used 

secondary data and relevant literature on the subject. It was observed that the idea of 

establishment of extractive reserves, and ensure recognition of the territory traditionally 

occupied generated expectation of immediately improvement on the life quality of residents, 

mainly the quick implementation of public policies, such as health and education. The policies 

did not take place immediately or spontaneously. The process of life quality improvement 

involved a series of small achievements, from the several documents, through the literacy of 

some, by the understanding and experience of what it means process and how it works an 

association, the establishment of alliances and partnerships with different actors, the conquest 

and management of the first resources and projects, management and resolution of internal 

community conflicts and their expectations with the Resex and the arrival of the State. 

Despite these achievements, it is noted that the challenge now is to fits existing policies to a 

local reality, in respect of their traditional knowledge. Therefore, the current moment requires 

of all involved on the implementation of these policies, an special care to not generate a 

disintegration of traditional culture of these peoples. 

 

KeyWords: Public Policy, Protected Areas, Management, traditional people, rubber tappers 
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INTRODUÇÃO 

 

Conhecendo o Tema 

 

Num pais onde a diversidade étnica, racial e cultural é extremamente marcante, torna-

se um enorme desafio estabelecer e implementar políticas públicas para melhoria da qualidade 

de vida da população, sobretudo das comunidades tradicionais, onde a exclusão social faz 

com que a maioria viva à margem da sociedade. No atendimento desses povos é preciso levar 

em conta suas complexidades, sua cultura, história, suas estratégias de produção e 

sobrevivência (Rodrigues et al, 2013). 

Não diferente, os Beiradeiros da região conhecida como Terra do Meio que atualmente 

vivem no interior dos limites das Resex do Iriri e Riozinho do Anfrísio, experimentaram, até a 

primeira metade da década de 2000, uma total ausência do Estado e tudo que isso implica: a) 

– ausência de proteção aos seus territórios tradicionais; b) – invisibilidade – por exemplo, 

muitos não possuíam qualquer tipo de documentos, nem mesmo a certidão de nascimento e 

havia ausência de informações sobre eles mesmo, na prefeitura de Altamira –; c) – ausência 

total de serviços públicos de saúde e educação. Em outros termos, não existiam para o Estado 

brasileiro e o Estado brasileiro não existia para eles.  

Distantes cerca de 400 km via fluvial, da sede do município de Altamira, vinham 

muito esporadicamente à cidade (e somente no inverno amazônico) e tinham nos regatões que 

os visitavam, a forma de acessar produtos industrializados e conseguir viagens para a cidade. 

No início de 2000, a crescente invasão de madeireiros e grileiros em seu território e tendo 

parcelas de seus territórios sendo leiloadas Brasil a fora, os levaram a procurar ajuda em 

movimentos sociais da região, notadamente oriundos da luta pela sobrevivência nas margens 

da rodovia Transamazônica e que tinham várias lideranças sediadas em Altamira. Lideranças 

desses movimentos, por sua vez, os conectaram a outras instituições de diferentes regiões do 

país que os apoiaram para procurar o governo federal e lutar pela proteção de seus territórios 

dos invasores, a partir da criação, por decreto presidencial, de Reservas Extrativistas que em 

seus limites abrigaram seus territórios ou parte deles
1
.  

Assim, quando da criação das Reservas Extrativistas Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri, 

respectivamente em 2004 e 2006, marco inicial da presença do Estado na região, os 

                                                 
1
 As Resex do Iriri e Riozinho do Anfrísio, e mesmo do Xingu não contemplaram em seus limites, especialmente 

a Resex do Iriri, os territórios tradicionais de beiradeiros (ribeirinhos, o uso desses termos será pontuado mais 

adiante), de modo que uma parcela dos beiradeiros que vivem no curso do Iriri e seus territórios tradicionais 

ficaram localizados dentro de unidades de conservação de uso indireto, como na Estação Ecológica da Terra do 

Meio. 
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moradores ansiavam pela garantia à permanência em seus territórios tradicionais, mas 

também por educação, saúde, transporte, comunicação, documentação, entre outros direitos 

sociais básicos. Embora, como afirmam os moradores, tenha sido criada pelo próprio governo 

uma expectativa na população de que a institucionalização do território como Reserva 

Extrativista automaticamente traria consigo, em curtíssimo prazo, esses outros direitos, não 

foi isso que ocorreu. Um dos desafios da gestão das Unidades de Conservação de uso direto 

no Brasil, como é o caso das Reservas Extrativistas, é garantir as comunidades tradicionais, 

que nelas vivem, os seus direitos constitucionais e o acesso às políticas públicas diferenciadas, 

condizentes com seu modo de vida.  No caso das Resex do Iriri e Riozinho do Anfrísio, boa 

parte desse desafio de gestão, de conduzir processos para estruturar atendimento à saúde e 

uma rede de educação escolar que atenda aos moradores, respeitando suas singularidades, têm 

sido conduzidos pelos próprios moradores com apoio de parceiros governamentais e não 

governamentais. 

Trata-se de um processo complexo que tem significado um aprendizado aos moradores 

em lidar com o Estado, com os vários níveis governamentais, com as leis, com estruturas 

formais de organização e representação, com instituições de outras naturezas, com a lógica de 

projetos coletivos e recursos. As próprias relações entre os moradores têm provocado a 

necessidade de construir projetos de desenvolvimento, bem como de cuidado do território de 

forma coletiva a partir de organizações representativas. 

O objetivo deste trabalho é descrever como tem ocorrido esse processo, tendo como 

foco privilegiado à efetivação nessas Resex, de conquistas nas áreas de saúde e educação 

conduzidas pelos moradores. Pretende-se com esse trabalho contribuir para o tema do 

envolvimento direto e protagonista dos moradores das Unidades de Conservação na gestão de 

seus territórios, de seus projetos de futuro e de como são constituídas políticas públicas 

adequadas às realidades das Resex pesquisadas. A descrição e análise aqui empreendidas 

foram baseadas em minha própria experiência (como um dos atores desse processo) e de 

lideranças moradoras das Resex. Por outro lado, dado a complexidade da temática farei uso de 

informações de outros atores, a saber: a) – Lideranças moradoras das Resex, b) - 

representantes de organizações não governamentais, c) – gestores das unidades em questão; d) 

– representantes dos órgãos dos governos diretamente envolvidos com os processos em 

questão; e) – profissionais da saúde e educação que têm trabalhado nas Resex. Além disso, 

utilizo dados secundários e bibliografia pertinente com o tema. 

Num contexto local, em que a rotatividade de gestores, tanto no órgão responsável 
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pelas UCs quanto os órgãos de promoção dessas políticas públicas é constante, o trabalho 

adquire importância, pois registra o processo de implementação dessas políticas públicas para 

populações geograficamente isoladas. Mas do que isso, esse trabalho faz um registro de 

trajetória das lutas e conquista pelo acesso aos serviços públicos de educação e saúde com 

envolvimento direto das populações beneficiárias.  

 

As práticas metodológicas do estudo 

 

Das práticas metodológicas usadas neste estudo destacam-se: Primeiro a pesquisa 

documental, o estudo do processo de acesso às políticas públicas de educação e saúde 

conduzidos pelos moradores das duas unidades estudas, a partir de documentação relativa ao 

surgimento das demandas e seu desenvolvimento como processo de luta política: assim, 

utilizo atas de reuniões com os representantes das secretarias, as cartas de reivindicação, atas 

de reuniões de moradores e de suas associações, documentos emitidos por órgãos do governo 

que registram os desdobramentos dessas demandas, relatórios, planos de manejo, ofícios, 

cartas de reivindicações, pertencentes às associações de moradores e às instituições 

envolvidas. Tendo como finalidade descrever e analisar como se deu o processo de conquista 

de políticas no campo da educação e saúde para os moradores extrativistas das duas unidades. 

É certo que os detalhes desse processo não se encontram cristalizados de forma escritas, mas 

em grande parte nos fatos vividos pelos diferentes atores. Os documentos citados acima 

registram pontos importantes e significativos do processo, bem como a própria forma como 

foram elaborados são elementos que ajudam a esclarecer e detalhar esse processo.   

Em segundo lugar, utilizo como material privilegiado desse trabalho minha memória 

enquanto pesquisador que tem envolvimento direto com o objeto da pesquisa. Para efeitos da 

análise, o recorte temporal compreende o início do ano 2008, momento em que essas políticas 

começam a chegar nas Resex, estendendo-se até o ano de 2014. Basta considerar, nesse 

momento, apesar de participar diretamente desse processo desde 2008 não tinha a intenção de 

tornar as atividades realizadas por mim em objeto de pesquisa. Interesse que me ocorre a 

partir do final de 2013, ano que ingressei no Mestrado Profissional em Gestão de Áreas 

Protegidas na Amazônia.  

A partir de então vivo a situação não somente como ator, mas como pesquisador 

interessado cientificamente no processo em que estava atuando, numa situação que em certa 

medida, e dados os fatos analisados, corresponde ao que se convencionou chamar em 

antropologia social de observação participante. Por meio da qual se considera, entre outras 
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coisas, que uma das formas de se recolher dados para uma etnografia é participando 

ativamente da vida dos “nativos”.  É importante frisar essa cronologia para deixar claro ao 

leitor que em parte o material que disponho são análises de memórias de um dos atores 

privilegiados do processo (embora esse ator seja eu mesmo) e de uma etnografia de imersão, 

no sentido exposto acima, no qual além de participar dos fatos que o descrevo o fazia com o 

olhar também de um pesquisador.  Essas considerações visam esclarecer sobre as limitações e 

sobre as potencialidades do uso dessas diferentes informações. 

Em terceiro lugar, utilizo como fonte deste trabalho as entrevistas abertas, sem uso de 

um questionário pré-elaborado, mas orientadas pelas questões que perpassam essa pesquisa, 

com as principais lideranças comunitárias, os gestores das unidades, representantes das 

instituições não governamentais (que estão juntos no processo desde o início das Resex), 

representantes das secretarias municipais de educação e saúde, e técnicos de enfermagem e 

professores que atuam nas duas unidades, com o objetivo de descrever a percepção desses 

atores sobre os desafios para a implementação dessas políticas. 

A opção por entrevistas abertas foi feita para proporcionar ao entrevistado que 

contasse o mesmo processo de sua perspectiva, na medida que a multiplicidade de 

perspectivas sobre uma série de acontecimentos e fatos pode contribuir para a maior 

objetividade de uma pesquisa que tem como foco também a participação de diferentes atores 

no processo que se quer descrever. Esse entendimento também, resguardadas as diferenças de 

formação das pessoas em questão e a minha própria em relação aos antropólogos de 

formação, acompanha uma consideração presente em Almeida (2003) quando defende a 

objetividade etnográfica e a maneira pela qual ela ocorre, constituída essencialmente pela 

clareza e honestidade em relação ao caminho percorrido pela pesquisa e pela pluralidade de 

perspectivas sobre a situação ou processo que se descreve. Assim, mais do que uma sequência 

de perguntas prévias organizadas em uma ordem, considerou-se que seria mais adequado e 

rentável estimular o entrevistado a contar o mesmo processo de sua perspectiva.  

Adotou-se critérios de inclusão no caso informantes-chaves, pessoas que participaram 

ativamente do processo de conquista das políticas públicas de educação e saúde, neste caso as 

lideranças das comunidades que estavam conduzindo o processo; representantes das 

organizações não governamental que atuam junto às comunidades; os representantes das 

secretarias de saúde e educação que são responsáveis pela gestão dessas políticas na Resex; 

Gestores responsáveis pela gestão das unidades e professores e técnicos de enfermagem que 

trabalham em área. 
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Os critérios de inclusão das Resex estudadas levaram em consideração o tempo de 

criação das mesmas, pois foram as duas primeiras, no mosaico de áreas protegidas da Terra do 

Meio. O fato de serem as primeiras atendidas pelo sistema de educação do município, além da 

atuação do pesquisador junto às comunidades e ao tema estudado. Além disso, as lideranças 

dessas duas unidades empreenderam ações conjuntas, desde a criação das Resex, na luta de 

garantia das políticas por educação e saúde. Considerando a dinâmica social das Resex, 

escolheu-se a educação e a saúde como objeto de análise desta pesquisa por constituírem 

desde o primeiro momento pauta de reivindicação de os moradores. 

Foram realizadas entrevistas não estruturadas junto às lideranças das comunidades, 

que tem participação direta na luta pelo acesso aos direitos à educação e saúde. Quanto ao 

número de entrevistados nas instituições serão entrevistados os gestores do ICMBio 

responsável pela gestão das Unidades alvos da pesquisa; os representantes das instituições não 

governamentais que participaram ativamente do processo; os coordenadores vinculados as 

secretarias de educação e saúde, responsável pela implantação dessas politicas nas Resex e os 

professores e técnicos de enfermagem que atuam nas escolas e postos de saúde existentes nas 

Unidades. Num total foram entrevistadas 31 pessoas dos diferentes grupos de interesses. 

 

As Resex do Iriri e Riozinho do Anfrísio 

  

As duas reservas extrativistas federais alvo desta pesquisa são: A Resex Riozinho do 

Anfrísio (criada em 2004) e a Resex Rio Iriri (criada em 2006). Ambas estão localizadas no 

município de Altamira, estado do Pará, Brasil, num mosaico de áreas protegidas, numa região 

denominada de Terra do Meio, conforme figura 1. Essa região recebe a denominação “Terra 

do Meio” devido sua localização está no interflúvio dos rios Xingu e Iriri.  

A Terra do Meio é uma das regiões mais importantes para a conservação da 

sociobiodiversidade da Amazônia e foi palco de um dos maiores conflitos fundiários do 

Brasil. Segundo Pontes (2004), a criação de unidades de conservação, na Terra do Meio, tem 

um papel de contribuir para melhor dimensionar a capacidade do Poder Público e da 

sociedade como um todo para promover ações de desenvolvimento sustentável e proteção da 

floresta amazônica. 
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A Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio  

 

 

A Resex do Riozinho do Anfrísio foi a primeira reserva extrativista a ser criada na 

região da Terra do Meio, por decreto presidencial, em 9 de Novembro de 2004, com base na 

Lei N
o
 9.985, de 18 de julho de 2000. A  Resex  tem  aproximadamente  736.340  ha (Figura 

2).  

Limita-se com o município de Rurópolis ao norte, com a Terra Indígena Cachoeira 

Seca a nordeste, com a Floresta Nacional do Trairão e Parque Nacional do Jamanxim 

(municípios de Itaituba e Trairão) a oeste, com o Rio Iriri e a Resex do Rio Iriri a leste, a 

Terra Indígena Xipaya a sudeste, e com a Floresta Nacional de Altamira ao sul. 

A foz do Riozinho do Anfrísio fica a aproximadamente 400 km de distância da sede 

do município de Altamira.  A partir de Altamira, chega-se ao Riozinho por via fluvial subindo 

Rio Xingu e depois seu afluente Iriri até o Riozinho do Anfrísio.  No período chuvoso, a 

viagem dura aproximadamente quatro dias e na estiagem de seis a 12 dias em barco motor. 

 

Figura 1 – Mapa de localização das Áreas Protegidas na região da Terra do Meio – Altamira, estado do 

Pará - Brasil – Fonte: Instituto Socioambiental 
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A Reserva Extrativista Rio Iriri 

 

Criada em 05 de junho de 2006 a Resex do Rio Iriri foi a segunda reserva extrativista a 

ser criada na região da Terra do Meio, através de decreto presidencial (ICMBio, 2011). 

Trata-se de uma faixa de terra de aproximadamente 398.938 há, que acompanha um 

trecho do percurso do Rio Iriri, sendo limitada por ele a norte e a oeste. Faz divisa com a 

Resex do Riozinho do Anfrísio e com a Terra Indígena Xipaya a oeste, com a Terra Indígena 

Cachoeira Seca do Rio Iriri ao norte, com a ESEC Terra do Meio a leste e ao sul.  Da sede do 

município de Altamira chega-se à Resex por via fluvial subindo Rio Xingu até o Rio Iriri, 

afluente daquele (Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Mapa de localização da Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio – Altamira, estado do Pará-

Brasil – Fonte Instituto Socioambiental, 2013. 
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O envolvimento do autor com o objeto da pesquisa 

 

Como já foi afirmado anteriormente, é fundamental de início apresentar ao leitor o 

meu envolvimento direto com o objeto de pesquisa para elucidar a perspectiva do 

pesquisador, em seus limites e possibilidades, e para que os dados e análises aqui 

apresentados possam ser convenientemente compreendidos como resultado também de uma 

perspectiva muito específica sobre o processo.  

No final de 2008 fui contratado, como estagiário, para trabalhar no Instituto 

Socioambiental (ISA), que havia recém aberto um escritório na cidade de Altamira-Pará. À 

época fui contratado como estagiário em uma equipe constituída além de mim por um 

coordenador e um técnico de campo. Sendo natural da cidade de Altamira ouvira falar da 

região da Terra do Meio, mas tinha pouca informação sobre ela, não imaginava naquele 

momento ainda que era constituída da diversidade socioambiental pela qual atualmente é 

reconhecida. Apesar do perfil histórico da instituição de trabalho junto aos povos indígenas, 

no caso da Terra do Meio o escritório foi criado com o intuito de trabalhar junto aos 

beiradeiros das três Reservas Extrativistas da região. 

Figura 3 – Mapa de localização da Reserva Extrativista Rio Iriri – Fonte Instituto Socioambiental, 2013. 



9 

 

Assim, quando ingressei no ISA, as Resex, foco deste estudo, já haviam sido criadas. 

Além de terem sido criadas havia já se constituído, ao menos formalmente, alguns dos 

principais espaços de gestão e representação previstos no SNUC no caso das Reservas 

Extrativistas. Já havia o conselho deliberativo, e cada uma das duas Resex, que trato nesse 

trabalho, tinham uma associação de moradores, requisito necessário inclusive para demandar 

a criação da Resex e a quem, em um determinado momento, será outorgada a concessão de 

direito real de uso. Embora as associações estivessem formalmente constituídas, elas foram 

criadas muito em função da necessidade de sua existência para inclusive demandar 

formalmente a criação das Resex, de forma que havia nesse momento um baixo grau de 

empoderamento dos associados em relação à sua organização representativa formal e um 

histórico, talvez relacionado diretamente a esse fato, de pendências e fragilidades de sua 

documentação. 

O meu primeiro contato com algumas lideranças da Terra do Meio foi em novembro 

de 2008 quando, juntamente com um técnico do ISA do escritório de Canarana-MT, realizou-

se uma reunião de nivelamento entre as associações de moradores das Resex da Terra do 

Meio, com o objetivo de diagnosticar qual a situação documental de cada uma, as obrigações 

estatutárias e planejar uma capacitação em associativismo para os membros da diretoria. Vale 

ressaltar que todas as associações foram criadas com o objetivo de demandar e apoiar a luta 

pela criação das Resex, exigindo uma nova forma de organização, até então desconhecida 

pelos moradores, sem uma preparação mais adequada, como foi constado na fala do senhor 

Herculano Porto, de 71 anos, morador da Resex Riozinho do Anfrísio e primeiro presidente 

da associação de moradores: 

 O pessoal da minha comunidade me escolheu para ser o presidente da 

associação, eu era o único que possuía documentos pessoais (identidade e 

CPF) e sempre estive a frente da luta que resistia à pressão dos grileiros e 

apoiava a criação da Resex. Eu não sabia o que era uma associação, o que 

fazia um presidente, mas entrei porque acreditava na conversa das pessoas 

que estavam nos apoiando que aquilo era uma maneira de garantimos nossa 

permanência na “nossa” terra. 

 

A primeira associação criada foi da Resex Riozinho do Anfrísio, em 2004, quando 

comecei a trabalhar junto a eles, em 2008, ainda era visível que o termo “associativismo” em 

era algo muito novo, de difícil entendimento. As associações eram organizações externas ao 

modo de vida daquela população naquele momento. Depois de resolvidas as questões de 

regularização documental das associações, observou-se a necessidade de realizar capacitações 

em associativismo às diretorias das associações. O ISA promovia essas capacitações duas 
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vezes por ano. Participei de três capacitações, ainda como estagiário, auxiliando o técnico do 

ISA, Francisco Fortes, nas atividades desde o planejamento até a execução das capacitações. 

Fiquei responsável pela mobilização e logística das lideranças que participariam. Foi quando 

comecei a compreender a complexidade do trabalho com essas comunidades que vivem 

isoladas geograficamente dos centros urbanos. Até aí minha imaginação ainda não conseguia 

processar quem eram e como viviam o “Povo do Meio”, denominação dada pela jornalista 

Eliane Brum (2004), em uma de suas matérias para a Revista Época. 

Em abril de 2009, já contratado como técnico do ISA, realizei minha primeira ida a 

campo. A viagem fez parte de uma expedição, denominada “Expedição Terra do Meio: 

Educação, saúde, produção e cidadania”. Essa expedição envolveu, desde seu planejamento, 

uma série de instituições, incluindo as associações de moradores, organizações não 

governamentais, como ISA e FVPP, o ICMBio, secretarias de educação e saúde, Defensoria 

pública, Ministério Público Federal, Policia civil e cartório de registro. Essa expedição foi 

considerada pelas lideranças comunitárias como de grande importância para aproximar as 

instituições e para começar a desenvolver politicas públicas nas Resex. Da minha percepção, 

além de concordar com a visão dos moradores, a minha participação nesta reunião foi 

importante para conhecer as pessoas, entendendo o papel de cada instituição, e construindo as 

relações, que foram essenciais para meu trabalho junto às associações.  

Durante a expedição foram realizadas as reuniões dos conselhos deliberativos das 

Resex Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri, e contou com a participação de muitos moradores em 

cada Resex. Estava chegando a hora de viajar e executar o que foi planejado. Um grupo de 

pessoas das instituições, envolvidas na expedição, já haviam ido na frente pois tinha 

compromisso em outras áreas. Como eu também estava envolvido com a logística tive que ir 

depois de resolver algumas demandas. Minha ida estava próxima.  Estava ansioso para 

conhecer os demais moradores (já havia conhecido algumas lideranças) das Resex conhecer 

suas realidades. Ao longo da viagem, em um barco regional, de um dos moradores. Entre uma 

parada e outra, após três dias de viagem, chegamos na comunidade Califórnia, Resex Rio Iriri, 

onde centenas de pessoas estavam reunidas para participarem das ações da expedição, que 

teria atendimento de saúde e emissão de documentos pessoais, e também para participarem 

das reunião do conselho deliberativo da Resex, onde as decisões eram tomadas. Ninguém 

queria ficar fora, queriam saber o que “o pessoal de fora” trazia de novidade. 

Minha chegada foi observada pelos moradores, afinal era mais uma pessoa estranha 

que chegava à área. Fui apresentado e bem recebido. Chamou-me a atenção a quantidade de 
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pessoas, moradora da Resex, que se aproximavam de mim, buscando me conhecer, entender o 

meu papel ali. E como se eu fosse um agente do Estado, me perguntavam sobre escolas e 

posto de saúde para eles.  

A reunião se desenvolvia e hora, ou outra, no decorrer do encontro, alguém retomava a 

conversa da falta de educação e de saúde naquela região. Até ali as pessoas não tinham 

clareza de quem era do Estado e quem não era. Para as pessoas presentes isso não parecia 

fazer muita diferença uma vez que nos dizeres deles não havia essa distinção clara, éramos 

todos “o pessoal de fora”, que a partir da criação das Resex, e mesmo quando antes disso 

acontecer, geraram com suas falas junto aos moradores uma expectativa de que os problemas 

que eles viviam em relação à garantia das terras, e atendimento à saúde e educação (para ficar 

nos mais citados), seriam resolvidos. Imagino que da perspectiva dos moradores todos “os de 

fora” se pareciam, eram difíceis de distinguir, chegavam em grupos, misturados, parecidos, 

sempre em voadeiras
2
 e com equipamentos similares (computadores, máquinas fotográficas, 

etc), com discursos semelhantes em relação à criação das Resex e em relação aos grileiros. 

Então todos, independentes de seus cargos e instituições, teriam a responsabilidade e as 

possibilidades, dadas as aparências de poder e riqueza da perspectiva dos moradores (não 

chegavam voadeiras todos os dias nas localidades, por exemplo, logo isso era um sinal de 

riqueza para os moradores) de promover essas politicas. Eliane Brum, jornalista da revista 

época, relata em seu livro “O olho da rua”, que ao realizar uma viagem a Resex Riozinho do 

Anfrísio, os moradores, dos mais novos aos velhos, como se ela fosse do poder público, lhes 

pediam escolas para estudar (Brum, 2008), a autora relata que nunca tinha visto tanta gente, 

velho ou novo, pedindo para estudar. 

Após as ações da expedição e as reuniões da Resex Rio Iriri seguimos em direção a 

Resex Riozinho do Anfrísio, onde aconteceriam os mesmos trabalhos. A história contada 

acima se repetia também no Riozinho do Anfrísio, afinal o processo histórico das duas 

comunidades se assemelham. Todos queriam saber de escola e posto de saúde para atender 

suas necessidades básicas, sobretudo da escola. 

No início o apoio das instituições externas, como ICMBio, ISA e FVPP, atuando junto 

as associações era muito forte, as lideranças dependiam das instituições para fazer quase tudo 

–  organização das reuniões, preparação de documentação, articulações com o poder público, 

etc.  Desde o início, meu trabalho de atuação direta foi junto as associações. Automaticamente 

fui ajudando as lideranças a conduzir processos, na cidade. Escrever ofícios aos órgãos, 

                                                 
2
 São barcos (modelo lancha) de alumínio com motor de popa de alta potência. 
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acompanhar reuniões, eram algumas das minhas funções. Era um “assessor”, como fui 

chamado uma vez por uma liderança do Riozinho do Anfrísio, um assessor para assuntos de 

fora, assuntos de papel, das letras. Assim fui assumindo a função de apoio direto as 

associações de moradores em seus trabalhos, inclusive na busca pelo atendimento das 

demandas de educação e saúde às comunidades. Essa função, ao longa de minha atuação, foi 

demandada pelas próprias lideranças das associação, sendo registrado inclusive em reuniões e 

termo de parceria firmado entre as associações e pelo ISA.       

Acompanhei várias reuniões das lideranças das Resex nas secretarias de educação e 

saúde. Foram vários ofícios e cartas de reivindicação solicitando escolas. Em cada vinda das 

lideranças à cidade aproveitava-se para fazer uma cobrança junto às secretarias. Das inúmeras 

conversas com os secretários as respostas eram sempre as mesmas alegavam que o município 

não tinha recurso para atender essas demandas, que a logística era muito alta em função da 

distância e não se encontravam profissionais para trabalharem nessas áreas com o salário que 

a prefeitura estava propondo. As inúmeras viagens realizadas durante esses 06 anos de 

trabalho, com duração de mais de 30 dias por viagem, possibilitaram-me um enorme 

aprendizado e acúmulo de informações, na sua maioria não sistematizadas. 

Esse envolvimento mais direto com as lideranças, com as associações, possibilitou-me 

criar uma relação de amizade e de confiança com as pessoas. Acompanhava todas as reuniões 

e ações das associações. Portanto, meu contato com o grupo estudado vai além da presença 

em campo. Por isso, muitas vezes, quando estão na cidade mantemos contatos. São em geral  

conversas livres, depoimentos espontâneos que trazem á tona uma gama de informações 

fundamentais a descrição desse processo de conquista dos direitos 

 

A estrutura do trabalho 

 

O trabalho está estruturado em uma introdução, que descreve as questões abordadas 

pela pesquisa, seu objetivo e as práticas metodológicas, e em mais 3 capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta um breve histórico sobre surgimento de Reservas 

Extrativistas na Amazônia, e o reconhecimento da luta dos seringueiros. No segundo capítulo, 

é feita uma análise de como se deu a criação das Reservas Extrativistas na Terra do Meio, a 

situação antes da criação das Unidades, as expectativas que chegam junto com a possibilidade 

de criação da Resex e as novas formas de organizações. O terceiro capítulo contém a 

descrição e análise de como se deu a luta para que fossem atendidos os direitos à educação e 
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saúde e as estratégias utilizadas para atender as demandas, e a percepção de diferentes atores 

que participaram do processo. 

CAPÍTULO 1 – RESERVAS EXTRATIVISTA NA AMAZÔNIA 
 

Neste capítulo são apresentadas as bases teóricas utilizadas como subsídios para 

análise dos dados e do contexto de criação das unidades de conservação de uso sustentável na 

Amazônia. 

1.1 - A GÊNESE DA RESEX NA AMAZÔNIA 

 

O modelo de territorialização da Amazônia, em meados do século XX, tinha como 

base o conceito de propriedades privadas que objetivava integrar a região à economia 

nacional, através de grandes projetos. Essa visão de territorialização não levava em 

consideração as formas tradicionais de apropriação do espaço pelas populações existentes, 

muito menos sua interação com o meio. 

Para lutar contra o modelo de desenvolvimento regional implantado, e conter os 

prejuízos causados por esse modelo desenvolvimentista, sobretudo o que estimulava o 

desmatamento na Amazônia foi que surgiu no Acre a mobilização de seringueiros 

organizados em sindicatos rurais em um movimento que foi marcado por uma forma de 

resistência pacífica que ficou conhecido como os empates. Os empates tinham como principal 

objetivo impedir crescentes expulsões produzidas pelos fazendeiros, que adquiriram as terras 

dos seringalistas, após a crise da borracha, transformando grandes áreas em fazendas de gado. 

Apesar de presar pelo diálogo há registro de que durante os empates ocorrem prisões e até 

assassinatos de lideranças sindicais, em função de que suas bandeiras de luta contrariavam os 

interesses econômicos da região, voltados para expansão da agropecuária e exploração 

predatória dos recursos naturais. 

No final da década de 80, o modelo de territorialização desenvolvimentista, 

impulsionados, sobretudo, por projetos agropecuários, sofria a resistência dos seringueiros 

liderados por pessoas como Chico Mendes em Xapuri e começou a contar com o apoio de 

algumas organizações ambientalistas que ganhavam força política no cenário internacional.  

Com o aumento do desmatamento na Amazônia, e pressionado por organizações 

internacionais, o país é levado a repensar numa reformulação das politicas ambientais do país.  

Nesse mesmo período como alternativa concreta de utilização sustentável da terra e 

dos recursos naturais florestais (exceto madeireiro), frente ao modelo de desenvolvimento 
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implantado na região, completamente em dissonância da realidade social e ambiental 

amazônica, surge a proposta de criação das Reservas Extrativistas (Almeida, 2004).  

Fruto da luta histórica dos seringueiros da Amazônia, sobretudo dos seringueiros do 

Acre pelo direito aos seus territórios tradicionais e seus meios de vida surge a proposta das 

Reservas Extrativistas. Já organizados nacionalmente no Conselho Nacional dos Seringueiros, 

os seringueiros depois de longas discussões idealizam um projeto de reforma agrária baseado 

no modelo das terras indígenas que visa, simultaneamente, o uso dos recursos naturais e a 

regularização fundiária dos espaços tradicionalmente ocupados por populações locais. 

Naquele momento os seringueiros tomaram como base seu modo de ocupação territorial 

baseado nas colocações e a ideia de áreas contínuas não divididas em lotes de forma que não 

pudessem ser negociadas no mercado (Almeida, 2004). 

Por seu histórico de criação, associado também ao apoio de organizações 

ambientalistas e por outras situações oriundas do contexto onde foram criadas as primeiras, as 

Reservas Extrativistas (Resex) ficaram associadas formalmente em sua criação e formalização 

junto ao Estado ao Ministério do Meio Ambiente com a função de garantir os meios de vida 

dos seringueiros. Assim se constituem instrumentos de politicas públicas, e de 

reconhecimento aos direitos territoriais das populações tradicionais existentes. Segundo 

Schweickardt, (2010) esse reconhecimento provocou um deslocamento na politica pública da 

reforma agrária, dando-lhe uma feição mais amazônica. Isso se deu, sobretudo, em função da 

emergência dessa categoria enquanto coletividade com objetivos e reivindicações 

pertencentes, e na qual sua forma de organização social e econômica no território desviava da 

que lhes foram oficialmente concebidas. 

Assim, esses novos sujeitos coletivos ao estabelecerem aliança entre si, a outros atores 

e segmentos sociais transformam a territorialização imposta, em territorialidades específicas, 

classificadas por Almeida (2008) com delimitações físicas de determinadas unidades sociais 

que formam territórios etnicamente configurados. O espaço que antes era recortado passa ser 

um espaço de diálogo entre sujeitos sociais envolvidos e os agentes públicos. De acordo com 

Schweickardt (2010), esse novo contexto fez com que o Estado repensasse a territorialização, 

que sempre foi pautada pelos seus procedimentos. 

De modo geral, a Resex foi uma contribuição “genuinamente brasileira ao conceito de 

áreas protegidas”, oriunda dos empates, uma luta dos movimentos sociais e das populações 

tradicionais realizadas no Acre, que tinha como um dos lideres símbolo desta conquista o 

seringueiro e sindicalista, Chico Mendes. Nesses movimentos, os povos tradicionais sentindo-
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se ameaçadas em seu modo de vida e no controle  dos  recursos  naturais,  conseguiram  reagir 

e resistir,  criando  e  recriando  suas modalidades  de  reprodução  material,  social  e  

simbólica (Diegues,  2001). 

Allegretti (1990) e Little (2002), por sua vez, relatam que os extrativistas construíram 

um novo espaço político e ganharam reconhecimento como atores sociais no cenário nacional, 

durante o I Encontro Nacional dos Seringueiros, liderado por Chico Mendes, em 1985. O 

modelo de Resex, institucionalizada pelo decreto federal 98.897/90, foi inspirado das terras 

indígenas, vizinhas às áreas pretendidas pelos extrativistas, considerada, muitas vezes, pelos 

envolvidos como a reforma agrária dos seringueiros. O modelo foi questionado por opositores 

do debate ambiental, que o consideravam um modelo não muito adequado para os objetivos 

de conservação (Esterci e Schweickardt, 2010). Segundo Almeida (2009), diversas lideranças 

de vários Estados da Amazônia, reunidos neste evento, propuseram a criação de um espaço 

baseado nas Terras Indígenas, sem divisão de lotes individuais, em vez disso, um território 

inteiro da união, destinado ao usufruto das comunidades extrativistas.  

No final dos anos oitenta, o debate em torno da noção de Reserva Extrativista ganha 

expressão no cenário nacional e internacional, sendo conhecida e amplamente discutida em 

diversos segmentos da sociedade. De acordo com Almeida (2009), o movimento de criação 

das Resex e ampliação dos debates envolvendo-as fez com que os seringueiros saíssem da 

invisibilidade.  

Pela primeira vez na história os seringueiros conseguem ter suas demandas 

socioambientais incorporadas pelos órgãos governamentais. Assim, em plano institucional, a 

Reserva Extrativista passa a fazer parte do Programa Nacional do Meio Ambiente, que mais 

tarde tornou-se o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), conforme lei 7.804, 

de 18 de julho de 1989, e decreto 98.897, regulamentado em 30 de janeiro de 1990, como uma 

unidade de manejo sustentável dos recursos naturais. 

As reservas extrativistas eram geridas pelo Centro Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável de Populações Tradicionais (CNPT), ligado ao Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Até então, todas as intuições e 

estruturas de gestão ambiental criadas, no país, tinham como principal função proteger e 

ordenar o uso dos recursos naturais, sobretudo das unidades de conservação até então criadas 

como Parques Nacionais e Reservas Biológicas. Desde a criação da primeira estrutura de 

gestão pública ligada às questões ambientais (o Serviço Florestal do Brasil - SFB, em 1921), 

até a criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), em 1967, nota-se 
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uma política voltada a proteger integralmente os recursos naturais do país, sem levar em 

consideração as populações tradicionais existentes (Ferreira, 2012). 

A criação, implantação e gestão de espaços territoriais especialmente protegidos são 

baseadas na Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza – SNUC e define as diretrizes, objetivos e categorias 

de Unidade de Conservação (UC), que serão criadas em todo o território nacional, 

regulamentada pelo Decreto Federal n° 4.340, de 22 de agosto de 2002. 

 

 Unidade de Conservação é definida pelo SNUC como sendo um espaço 

territorial e seus recursos ambientais, [...], com características naturais 

relevantes, legalmente instituída pelo poder público, com objetivos de 

conservação [...], a qual se aplica garantia adequada de proteção (Brasil, 

2000).  

 

A criação de UC, sobretudo as que preveem a permanência das populações existentes, 

também chamadas de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, é, em grande parte, fruto 

das reivindicações de seus habitantes, que visam à garantia e o acesso aos recursos existentes, 

bem como a preservação do seu modo de vida (Schweickardt, 2010). Isto é, as populações, 

além de lutarem pela permanência no território, pela preservação da biodiversidade tiveram 

que travar lutas de reconhecimentos de modos de vida. 

Com a instituição do Sistema de Unidades de Conservação Lei nº 9985/2000, a 

legislação brasileira adotou oficialmente a prática participativa como um dos dispositivos 

legais para a gestão das unidades de conservação, representando um importante marco no 

processo de democratização, cidadania e participação social na gestão pública das áreas 

protegidas (Ferreira, 2012). 

Se considerarmos, que até o final dos anos oitenta, a ausência de uma política de 

ambiental do país que compatibilizasse o uso sustentável dos recursos com a sua conservação, 

e que ao mesmo tempo efetivasse o reconhecimento do uso desses territórios por populações 

tradicionais, o surgimento da Resex é sem dúvida, algo inédito e inovador. Isso se manifesta 

tanto por se constituir uma conquista histórica de um segmento invisível aos olhos do Estado 

brasileiro, como também por possibilitar a participação das populações extrativistas no 

modelo de gestão dos recursos naturais. 

As Reservas Extrativistas vêm constituindo uma forma de promoção da inclusão 

social, pois seus moradores, além de participarem da gestão da unidade, são agentes 

negociadores juntos aos órgãos públicos de políticas públicas, sobretudo de educação e saúde, 
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apropriadas à sua realidade, cultural, social e ambiental. Além de demostrar, a partir de 

experiência secular, que é possível conciliar populações humanas com conservação ambiental.  

As Reservas Extrativistas, além de assegurar a permanência das populações 

extrativistas em suas áreas tradicionalmente ocupadas, contribui para a redução dos conflitos 

fundiários recorrentes na região e tornou essa área em estoques de recurso naturais destinados 

a pesquisa que visam à implantação e desenvolvimento de programas econômicos adaptados a 

realidade capazes de elevarem o nível de vida das populações tradicionais. Neste sentido, 

Allegretti (1990) destaca que as Resex diminuem as pressões sobre as especulações de terra 

na medida em que algumas atividades como a exploração de madeira e a pecuária são 

proibidas; diminuem o custo de proteção de florestas e aumentam a garantia de sua eficácia, 

uma vez que os extrativistas constituem como verdadeiros guardiões do território. 

A Amazônia possui uma área de 4.196.943 Km². Neste bioma o número de Unidade 

de Conservação (UC) de Uso Sustentável (US) é de 244, ocupando uma área de 718.735 Km², 

representando 17,10% do território amazônico. Dentre as UCs de uso sustentável na 

Amazônia, as Resex estão em maior número, chegando em 71 unidades criadas. As áreas de 

Proteção Integral somam 78 UCs, numa área de 417.569 Km², o que representa 9,90% da 

Amazônia (CNUC,2014).  
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CAPÌTULO 2 - A CRIAÇÃO DE RESEX NA TERRA DO MEIO 

 

Neste capítulo é apresentado o contexto de criação das unidades de conservação de 

uso sustentável na Terra do Meio. 

 

2.1 - LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA  

   

 

No sudoeste do Estado do Pará localiza-se a região denominada de Terra do Meio, 

uma vasta área com cerca de 7,9 milhões de hectares encoberta em grande parte pela floresta 

amazônica, compõe cerca de 6 % do território do estado do Pará e abrange grande parte dos 

municípios de Altamira, São Félix do Xingu e uma pequena parte do município de Trairão.  A 

Terra do Meio é irrigada pelo rio Xingu (Médio Xingu) e inúmeros igarapés que formam 

alguns dos seus afluentes, como o Riozinho do Anfrísio, e rios Curuá, Rio Iriri e Rio Novo.  

 

A Terra do Meio encontra-se inserida no bioma Amazônico e na ecorregião Xingu.  

Sabe-se que o bioma Amazônico abriga grande diversidade de espécies a qual se deve, 

em parte, ao clima quente e úmido com uma certa estabilidade; à grande 

disponibilidade de corpos d’água; à complexidade de ambientes que oferecem 

condições favoráveis à ocorrência de uma infinidade de formas e modos de vida e; aos 

fatores histórico-culturais. Apesar do conhecimento sobre Amazônia remontar à época 

do descobrimento do Brasil, há grandes extensões de áreas naturais – como a Terra do 

Meio - ainda carentes de levantamentos da diversidade biológica e que são totalmente 

desconhecidas quanto à composição florística e faunística. Mais grave que a 

inexistência de estudos é a devastação dessas áreas naturais ainda desconhecidas pela 

Ciência, sobretudo quando situadas em regiões de fronteira agrícola. Porém apesar das 

grandes pressões, a região da Terra do Meio conseguiu manter um grande maciço 

florestal e diversidade cultural. Apenas 4% das áreas estão desmatadas e vivem na 

região 11 grupos indígenas e povos Extrativistas (Villas-Bôas, 2003) . 
 

A existência na região de prováveis florestas antropogênicas – a ocorrência de terra 

preta de índio associada a babaçuais e de grandes concentrações de castanheiras são sinais de 

ocupação muito antiga (Villas-Bôas, 2003). Há registros de migrações dos Yuja da foz até as 

cabeçeiras do rio Xingu, migrações Kayapós e de povos Arara, Araweté, Assurini e Parakanã, 

ao longo dos séculos, conformando um corredor multiétnico de povos indígenas na bacia do 

Xingu com 24 povos falando 24 diferentes línguas, distribuídos em 27 milhões de hectares em 

torno dos Rios Xingu, Iriri, Curuá, Riozinho do Anfrísio e centenas de afluentes.  
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2.2 - HISTÓRICO DA REGIÃO – EXPEDIÇÕES, CICLOS ECONÔMICOS E 
CRIAÇÃO DAS RESEX 

 

Os registros a andanças de não brancos pelo Iriri começam provavelmente em 1750 

com a subida do padre Johannes Roque de Hundertpfund que fundou a missão jesuítica de 

Tavaquara, onde hoje é o município de Altamira. Depois dele, o Principe Adalberto da Prussia 

subiu o Xingu e descreve a entrada do Iriri em 1842, seguido do francês Henri Coudreau em 

1896 contratado pelo então governador do Pará, Lauro Sodré, para mapear os rios Xingu, 

Tocantins e Araguaia. Nos relatos de Coudreau já aparecem os seringueiros do Iriri e Xingu. 

O mesmo foi ajudado pelo seringalista Ernesto Accioly de Souza em sua viagem. Em 1909 a 

naturalista Alemã Emília Snathalge explorou também o Iriri e Curuá e relatou a presença de 

seringueiros, relatando que até 8 dias de viagem acima da boca do Rio Curuá encontravam-se 

seringais explorados (Alarcon, 2014). .  

Os relatos mostram que no final do século XIX havia cerca de 70 pessoas trabalhando 

para Ernesto Aciolly, cerca de 20 anos depois Snathalge calcula em mais de 1000 pessoas 

trabalhando na extração de látex, nos barracões e no transporte de canoas (Alarcon, 2014). 

Coudreau teria conhecido também o Coronel José Porfírio Miranda Junior que se estabeleceu 

na região na década de 1890 e montou um império da borracha incluindo a “Casa Porfírio 

Miranda Junior” e diversas “filiais” espalhadas pelo Rio Iriri e Xingu. Essas casas aviadoras, 

como eram chamadas, forneciam toda a mercadoria necessária para os seringueiros 

trabalharem – alimentos, roupas, remédios, ferramentas, espingarda, munição e outros 

produtos. As mercadorias eram fornecidas a crédito gerando um controle dos patrões 

seringalistas sobre os seringueiros, muitas vezes gerando escravidão por dívida.  Dessa forma 

os seringalistas detinham não a terra, mas a força de trabalho dos seringueiros que mantinham 

suas relações com o mercado externo através dos patrões.  

Por volta de 1910 a economia da borracha entrou em uma grande crise fazendo com 

que alguns dos grandes patrões quebrassem e abandonassem os seringais, porém isso não 

levou as famílias de seringueiros a irem embora. Muitos permaneceram na floresta e focaram 

em outras atividades como a exploração da castanha, na caça, a colocação de roças para 

obtenção de mandioca, para produção de farinha, aprimoraram o conhecimento da mata e dos 

rios. Almeida (2004) descreve que este fato fez com que vários seringueiros da Amazônia se 

convertessem em uma espécie de camponeses. Assim ele descreve que:  

 um seringueiro com família trabalhava no “setor exportador”, isto é, nas 

estradas de seringa, em jornadas médias de quatro dias por semana. 

Formalmente, ele trabalhava como um trabalhador autônomo em estradas de 
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seringa pelas quais pagava renda em produto-borracha; no restante da 

semana, trabalhava como caçador ou em seus roçados. Esse regime durava 

cerca de nove meses; nos demais meses do ano, a família dedicava-se a 

cultivar os roçados, ou a outras atividades (Almeida, 2004). 

 

A história dos seringueiros da Terra do Meio se conecta com a história de outros 

seringueiros da Amazônia. Eles continuaram ainda a exploração do látex, porém tendo como 

patrões seringalistas menores que “dominavam” trechos menores de cada rio, a exemplo do 

Tiago Pereira da Maribel a Boa Esperança, Benedito Gama nas proximidades da localidade 

São Francisco no rio Iriri, Anfrísio Nunes no Riozinho do Anfrísio e localidade Roberto, 

Calixto Porto no Igarapé do Limão, Cicero Maia em trecho no Rio Xingu. Estes geralmente 

financiados pelo Banco da Amazônia. Estes patrões além da borracha negociavam também a 

Castanha do Pará (Bertholletia excelsa), que ocorre na mata de forma alternada a safra da 

borracha.  

Por volta de 1940 houve um novo boom da borracha provocado pela necessidade do 

produto durante a 2ª guerra mundial. Como descrito por Almeida (2004), neste segundo ciclo 

da borracha, o Estado passa a ser o grande aviador, fortalecendo novamente os patrões 

(seringalistas), recrutando pessoas das regiões mais pobre do país e submetendo-os em regime 

em de forte escravidão. O trabalho escravo foi, assim, recriado na Amazônia brasileira pelo 

próprio Estado, com apoio norte-americano, o principal importador do produto neste segundo 

ciclo. 

  Porém entre as décadas de 1950 e 1960 houve uma nova baixa do preço do latex. 

Com isso novas atividades econômicas surgiram na região da Terra do Meio. Os patrões 

voltaram-se também para a comercialização de pele de animais silvestres como onça pintada, 

gato maracajá, lontra dentre outros. Com a proibição da comercialização de pele de gato pelo 

Código Florestal de 1965 essas atividades foram diminuindo junto com a diminuição dos 

compradores. Na década 1970 o garimpo tornou-se importante fonte de renda para os 

beiradeiros tanto na retirada direta do ouro como na venda de farinha, peixe e outros produtos 

para os garimpos. Na década de 1980 os patrões deixaram de vez os seringais e os antigos 

seringueiros permaneceram, engrossando um novo segmento conhecido como “campesinato 

florestal”, como descrito por Almeida (2004), cujo modo de vida basea-se na agricultura de 

pequena escala, coleta de frutos, castanha, cipós e outros produtos da floresta e da caça e da 

pesca, ou seja, um modo de vida fundamentado no profundo conhecimento da floresta e do 

rio. (Alarcon, 2014). 

Porém, com a saída dos Patrões somada à ausência completa do estado que deveria 
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suprir-lhes de direitos básicos, os seringueiros ficaram com possibilidades muito reduzidas de 

geração de renda e de obtenção de mercadorias e muitos foram abandonado seus lugares para 

as periferias de cidades como Altamira e São Felix do Xingu nas margens do Xingu. Saíram 

os Patrões, chegaram os vorazes madeireiros seguidos dos grileiros trazidos pelo novo 

conceito de “desenvolvimento” para a Amazônia que começou com a construção de estradas - 

Cuiabá-Santarém ou BR-163 (à oeste), a  Transamazônica ou BR-230 (ao norte), seguidas da 

abertura de inúmeras estradas vicinais e distribuindo lotes a pequenos, médios e grandes 

agricultores, aliviando os conflitos fundiários no sul, incentivando o desmatamento para a 

agricultura, na Amazônia (Torres, 2005).  

As rodovias construídas nas décadas de 1970 e 1980 impuseram, portanto, uma nova 

fase de ocupação da região - “integrar para não entregar” - uma política nacional estratégica 

para integrar as regiões consideradas “isoladas” do cenário econômico nacional àquelas 

industrializadas do Sul e Sudeste do país. Essa política transformou as rodovias 

Transamazônica e a BR-364 em símbolos de desenvolvimento, ocupação e soberania sobre a 

Amazônia brasileira, ocupação esta estimulada por diversos incentivos fiscais e 

financiamentos públicos para implementação de projetos agropecuários. O anuncio abaixo 

citado em um relatório preparado pelo pesquisador Maurício Torres em 2007/2008 enviado ao 

Ministério Público Federal (MPF) retrata bem o clima da época:   

Uma propaganda da Sudam, veiculada em uma edição especial sobre a Amazônia, da 

revista Realidade, em outubro de 1971, anunciava: “Vende-se um estado rico”, e 

enumerava das vantagens oferecidas pelo Estado ao investidor: Terra virgem. Terra 

que precisa ser possuída. Agora. Urgente. Terra que dá arroz, algodão, soja, feijão, 

milho e tudo mais. Terra que é veio sem fim de amianto, níquel, ouro, diamante, 

cristal de rocha, manganês, mica – minérios que todo mundo está de olho neles. Terra 

que engorda gado bom o ano inteiro. Terra pra você trabalhar toda a vida e ganhar 

sempre. Trabalhar, ganhar e viver no conforto. [...] Matéria prima farta. Mão-de-obra 

barata. [...] Crédito fácil e a longo prazo. [...] Incentivos de toda a ordem dos governos 

Federal, Estadual e Municipal. Você que é pecuarista, industrial, agricultor e 

comerciante saiba: a Amazônia se oferece a você com muito amor e riqueza. Venha 

para cá, com armas e bagagem (Torres, 2009). 

 

Diversos foram os fazendeiros que responderam a esse tipo de chamado do governo 

federal, a exemplo de Julio Vito Petrangna Guimarães, um industrial carioca que grilou área 

de 1.365.667 ha (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete 

hectares) entre 1977 e 1989 ás margens do Rio Iriri, onde hoje está criada a Resex do Rio 

Iriri. Nota-se que de acordo com a legislação da época, e atual, seria impossível uma 

apropriação desse tamanho.  O permissivo legal de titulação de terras pelo estado do Pará 
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limita em 4.356 ha a área máxima regularizáveis. Teria sido impossível, portanto, o estado ter 

alienado uma área 184 vezes maior do que o limite máximo que a lei permitia. (Torres, 2009). 

Julio Vito foi um dos pioneiros da grande grilagem longe dos eixos da transamazônica e 

aproveitou-se de diversos ciclos de subsídios e financiamentos para exploração de Latex, 

cacau, pimenta e envolveu-se na grande febre do mogno e cedro em parceria com Vargas e 

Vargas, conhecida madeireira da região de Uruará, e com Osmar Ferreira, conhecido como 

Rei do Mogno.  

Os povos indígenas que viviam próximos a regiões onde passava a estrada, como 

grupos Arara, tiveram que se mover e buscar novas áreas chegando próximos da extinção da 

etnia. Os grupos que estavam na beira dos rios sofreram menos pressões desse novo modelo 

de desenvolvimento, pelo menos até a descoberta de grandes quantidades de mogno na região 

a partir da década de 1990, promovendo uma verdadeira corrida entre diferentes grupos 

madeireiros.  

A extensa rede de rios e igarapés que atravessam a região favoreceu o escoamento do 

mogno retirado da região por portos específicos ao longo dos Rio Iriri, Xingu e Curuá, como 

por exemplo o Porto Maribel, localizado pouco antes da Resex  Rio Iriri, lingando o Rio Iriri 

a Rodovia Transamazônica, na altura da cidade de Uruará. Por outro lado, favoreceu também 

grandes operações policiais para apreensão.  

Só em uma operação, em 29 de outubro de 2001, o Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA) apreendeu 5.385 m³ de mogno e 1.169 m³ de 

cedro, em uma área no Rio Iriri denominada de Juvilândia. Um volume avaliado na época em 

mais de 7 milhões de dólares” (Torres, 2007). 

Concomitantemente com o saque das florestas, intensificava-se a grilagem na Terra do 

Meio e o pioneirismo de Julio Vito começa a ter seguidores, fortes e númerosos. O maior 

deles foi o empreiteiro Paranaense Cecilio Rego Almeida, qualificado pela revista Veja, em 

1999, como "o maior latifundiário do mundo", justamente pelas terras que dizia ter na região 

da Terra do Meio com bases espalhadas pelo Rio Xingu, Iriri e Curuá. Outros muitos tiveram 

a mesma idéia e vieram na esteira da exploração do Mogno, recheando a Terra do Meio de 

desmatamentos, que, representados pela cor vermelha, mais se assemelha a uma catapora na 

floresta (figura 4). 
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O saque do mogno e grilagem aconteceu muito rápido e os beiradeiros começaram a 

ser pressionados a venderem suas terras aos grileiros, os que não vendiam eram ameaçados e 

muitas vezes expulsos. A situação era emergencial e demandava ações contundentes do estado 

brasileiro. Entre 2000 e 2004, diversos grupos de grilagem chegaram as margens do Riozinho 

do Anfrísio dizendo-se donos das Terras para os Beiradeiros. Estes denunciaram essa situação 

a Antônia Melo em Altamira, na época integrante da Fundação Viver Produzir e Preservar, 

que fez a ligação dessas denúncias com o Estado e diversas organizações não governamentais. 

A partir de sistemáticas denuncias as organizações da sociedade civil, lideranças 

comunitárias, representações de governo e jornalistas foram alertados e convocados a agir.  

Foi organizada uma reunião, no centro de formação Bethania, à 8 km da sede Altamira, onde 

três lideranças da Resex Riozinho do Anfrísio conseguiram chegar a tempo de participar. 

A iniciativa de proteção da Terra do Meio também fazia parte da agenda do 

movimento social da Transamazônica desde a década de 1990. A região era considerada por 

Ademir Federicci (Dema), assassinado em 1999, e outros líderes do Movimento pelo 

Desenvolvimento da Transamazônica e Xingu (MDTX), como os dois "pulmões verdes" do 

Figura 4 – Desmatamento e estradas na região da Terra do Meio – Altamira, estado do Pará – Brasil, 

na época da grilagem em 2005. Fonte: Instituto Socioambiental, 2012 
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Pará, regiões que iriam garantir a água e o clima para as propriedades de milhares de colonos 

que se instalaram no eixo da transamazônica. Nesse ponto os interesses de movimentos da 

agricultura familiar e a luta dos Beiradeiros se unem contra a ofensiva predatória de grileiros e 

madeireiros.   

Dada à situação emergencial, um conjunto de ações paralelas foram disparadas a partir 

de um grupo de instituições que se sensibilizaram com a situação de avançada degradação de 

florestas e expropriação de populações tradicionais, principalmente os beiradeiros que 

estavam em “terras devolutas” que o Estado ainda não havia dado destinação. Os povos 

indígenas também estavam sob ameaça e cooptação, mas de forma muito mais branda já que a 

seus territórios foram em grande parte declarados antes desse processo.  

Dessa forma, uma das respostas do governo através do Ministério do Meio Ambiente 

foi à solicitação de um estudo em 2001, coordenado na ocasião pelo Instituto Socioambiental 

(ISA) em parceria com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Fundação Viver Produzir e 

Preservar (FVPP), Fundo de Defesa Ambiental (EDF) e com colaboração do Instituto de 

Pesquisas Ambientais da Amazônia (IPAM). Esse estudo, após diversas incursões a campo, 

propôs a criação de um mosaico de unidades de conservação federais e estaduais, de uso 

sustentável e de proteção integral (ICMBio, 2011). Outro conjunto de ações liderado pelo 

Ministério Público Federal foi à identificação e judicialização dos casos de grilagem que se 

multiplicavam na Terra do Meio gerando diversas incursões do IBAMA e Polícia Federal 

junto aos grileiros.  

Um terceiro conjunto de ações foi na direção do fortalecimento da organização social 

das populações extrativistas da região para enfrentar o processo de grilagem e poder 

demandar a criação das Reservas Extrativistas (Resex). A FVPP e CPT junto com apoio do 

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Altamira, em alguns momentos, e de professores da 

Universidade Federal do Pará, Campus de Altamira, em outros, organizaram expedições para 

aprofundar o conhecimento sobre a situação das populações tradicionais e ao mesmo tempo 

apoiar no processo de criação de associações comunitárias no Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri, 

e assim foi feito. As associações foram criadas a toque de caixa
3
 e logo demandaram 

formalmente a criação das Reservas Extrativistas Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri, 

respectivamente nessa ordem.  

Este povo do meio, que até então não conhecia o Estado e nem a luta dos movimentos 

sociais, foi surpreendido com uma avalanche de novas informações e possibilidades que lhes 

                                                 
3
 Expressão que determina que algo foi feito as pressas. 
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permitiriam ficar em suas terras ancestrais, batalha que já julgavam perdida, como relatado 

por Brum (2004), em uma de suas entrevista, na coluna da revista época:  

 Homem alfabetizado na língua da água, Herculano não temia as armadilhas 

do rio. Só era assombrado pelos conselhos do proeiro, Benedito dos Santos, 

que em 62 anos de vida amazônica foi seringueiro, garimpeiro, cafetão, 

caçador de onça e jagunço. Não tem história contada por ele em que não 

morram uns dois ou três. ''Já botei muita gente pra fora de terra pros doutor 

nesta Amazônia. Tem mais facilidade tomar conta com agressão. Essa 

história já se repetiu tantas vezes e nunca vi posseiro ganhar. Sempre vai ter 

essa briga de terra no mundo'', ia desfiando rio afora. ''Homem, vende logo 

seu pedaço antes que lhe joguem fora.'' Herculano esboçava um sorriso 

falhado de dentes, mas farto de persistência.  

 

Importante ressaltar que os beiradeiros, em grande parte, se relacionavam com a 

sociedade nacional mais ampla e com o Estado por intermédio dos patrões que eram a 

conexão deles com o sistema de saúde, com o crédito, com a educação. Dos movimentos 

sociais, apenas a Igreja Católica através da visita esporádica de alguns padres da igreja 

católica ligados a Prelazia do Xingu como o Padre Frederico, Padre Angelo Pança e mais 

recentemente Padre Andoni que passavam esporadicamente nas comunidades em alguma 

festa de santo ou visitas para realização de casamentos, batismos e outras atividades 

religiosas. Por conta das grandes distâncias não foi possível aos religiosos desenvolver um 

trabalho de formação politica como aconteceu com a população que sofria pela falta de 

assistência do Estado nas margens da rodovia transamazônica.  

Os Beiradeiros não participaram dos Movimentos Eclesiásticos de Base (MEB) que 

formou grandes quadros do movimento social da região da Transamazônica e da Resex Verde 

Para Sempre na região de Porto de Moz. Dessa forma tanto as ações de Estado quanto as 

incursões de movimentos sociais e pesquisadores eram novidades que tiveram que assimilar 

rapidamente no seu cotidiano para garantir a permanência de suas famílias no beiradão e a 

integridade das florestas de onde tiravam seus sustento e compartilhavam a vida  (Postigo, 

2013). 

A primeira das unidades criadas foi a Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio, em 

novembro de 2004, por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com área de 736 mil 

hectares. A área estava sob pressão intensa e os grileiros estavam cortando terras em toda a 

extensão do riozinho se apropriando de castanhais e demais áreas vitais para a sobrevivência 

da população como relatado por seu Herculano Porto, liderança importante da Resex, que ao 

retornar de Brasílias, após entregar o documento reivindicando a criação da Resex, descobriu 

que seu castanhal havia sido posto abaixo. Faltava apenas a derrubada das árvores maiores. E 

depois o fogo (Brum, 2004). 
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Pouco menos de dois anos mais tarde, em fevereiro de 2006, foi lançado o “Pacote 

Verde”, editado pelo Palácio do Planalto em reação à morte da freira americana Dorothy 

Stang, em 12 de fevereiro, em Anapu, no Pará. De uma só vez foram decretadas o Parque 

Nacional (PARNA) da Serra do Pardo, com 445.407,99 ha de extensão, e a Estação Ecológica 

(ESEC) Terra do Meio, com área total de 3.373.133,89 ha, que se somaram à Resex Riozinho 

do Anfrísio. Nos anos subsequentes, seriam estabelecidas as demais Unidades de Conservação 

(UC) previstas. Ainda que a criação do mosaico tenha incidido no quadro de violência que se 

observava na Terra do Meio e reduzido as atividades predatórias levadas a cabo na área, estas 

não foram eliminadas de todo (Alarcon, 2014). 

Ao longo desse processo, aos movimentos sociais agregaram-se forças de 

Organizações não Governamentais (ONG) socioambientalistas como é o caso do Instituto 

Socioambiental (ISA), Environmental Defense Fund (EDF), junto com a Comissão Pastoral 

da Terra-Xingu e Fundação Viver, Produzir e Preservar (FVPP) num esforço de apoio a 

organização comunitária, infraestrutura para as comunidades, o monitoramento via 

sensoriamento remoto dos vetores de ocupação e desmatamento e, principalmente, realizado o 

trabalho de articulação política junto ao governo federal para a criação e implementação 

efetiva das UCs criadas. Esse grupo se mobilizou para reunir outras instituições que atuam ou 

têm interesse em atuar na região como o Instituto de Pesquisa Ambiental na Amazônia 

(IPAM), WWF-Brasil e Conservation International-Brasil e formaram a rede de ação pela 

Terra do Meio, somando esforços para realizar um planejamento integrado das ações vindas 

da sociedade civil e de discutir projetos governamentais que tenham influência sobre a área, 

como as grandes obras de infraestrutura.  

 

2.3 - A MARGEM DA EXCLUSÃO 

 

O passivo social encontrado nessas Resex, como será mais bem detalhado adiante, era 

descomunal. Pouquíssimas famílias tinham documentação cidadã (certidão de nascimento, 

RG, CPF), o índice de analfabetismo passava de 80%, o atendimento a emergências médicas e 

malária só era possível com o uso de plantas medicinais através do conhecimento tradicional e 

no atendimento nos postos de saúde das áreas indígenas vizinhas. A comunicação com o 

Estado e o mercado era realizada por intermédio de raros regatões (comerciantes fluviais) - os 

quais proviam também os meios de transporte das pessoas e a troca de produtos 

industrializados por produtos extrativistas (ICMBio, 2011). 
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Com a criação das Unidades de Conservação, um novo ciclo foi iniciado. Agora com 

amparo da lei, com o Estado ao seu lado e um conjunto de organizações da sociedade civil, os 

beiradeiros continuaram a luta, não mais para a garantia da terra, mas pelo acesso a direitos 

básicos que pudessem assegurar condições de vida digna e estabilidade fundiária.  

As unidades já foram criadas e consideradas prioritárias dentro das novas UCs da 

Amazônia e foram contempladas com recursos do Programa Áreas Protegidas da Amazônia 

(ARPA). Em 2006 o IBAMA, órgão até então responsável pela gestão dessas áreas, contratou 

uma consultoria para elaboração do diagnóstico socioeconômico e formação dos Conselhos 

Deliberativos (CD) das Resex Riozinho do Anfrísio e Resex Rio Iriri. O trabalho levou pouco 

menos de um ano para ser concluído e teve diversas incursões em campo esclarecendo, e às 

vezes confundindo a população local sobre o novo momento criado com a chegada do Estado. 

A criação da Resex e discussão de formação do Conselho Deliberativo vinham recheadas de 

possibilidades, entendidas muitas vezes como promessas pela população local. Nas reuniões 

sempre eram abordados temas como saúde, educação, gestão do território, fortalecimento das 

associações, infraestrutura entre outros. A população ganhou ouvidos para colocar as agruras 

da vida que levavam e também sonhos do que precisava acontecer de forma emergencial. 

Porém o Estado chegava com promessas, com os direitos, mas também com regras, com leis e 

deveres que deveriam cumprir para permanecer na terra que haviam conquistado, pois a 

conquista não foi pela terra em si, esta continuava a ser do governo, esse povo tem o direito 

de usufruto da terra e dos recursos naturais, determinado por um contrato assinado entre a 

associação e governo.  

Durante o trabalho da consultoria contratada pelo IBAMA ficou gritante a principal 

demanda da população que ISA, FVPP e CPT já haviam diagnosticado desde 2002: a 

população estava sedenta por conhecer as letras, por conseguir dialogar com um mundo novo, 

e dessa vez sem o intermédio dos patrões. Quase perderam suas áreas para grileiros que 

chegavam com títulos de propriedade dados pelo governo escrito em letras que não 

conseguiam ler. Com a chegada do governo falava-se em planos de manejo, planos de uso, 

plano de saúde, planos de educação, plano pra tudo. Era carta pra cá e pra lá, e cerca de 80% 

da população não sabia escrever nem o próprio nome. A oralidade, base da reprodução 

cultural e sobrevivência, não dava conta desse novo mundo.  

Em junho de 2006, uma ação conjunta do IBAMA, Secretaria de Justiça do Estado do 

Pará, Defensoria Pública do Estado do Pará, INSS e INCRA, Secretaria de Saúde de Altamira, 

cartório de registro civil e Policia Federal, promoveu a primeira expedição para documentação 
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dos moradores das Resex Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri. De acordo com o relatório da 

expedição foram emitidas certidões de nascimento, carteira de identidade, CPF, carteira de 

trabalho e atendimento médico. Foi a primeira ação conjunta do Estado para emissão de 

documentos após a criação da Resex Riozinho do Anfrísio. 

Com a emissão de documentos para os moradores foi contratada uma equipe de 

consultoria que planejou como metodologia de sensibilização para formação dos Conselhos 

Deliberativos um processo de alfabetização em 40 horas, uma adaptação do método de 

ANGICOS desenvolvido pelo educador Paulo Freire. Foram 15 dias de aulas 

simultaneamente em 4 locais por Resex. De manhã, a partir de temas geradores os 

consultores, formados na metodologia adaptada pelos educadores Cristiano Tierno e Valéria 

Vasconcelos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), trabalhavam a alfabetização 

utilizando sílabas ao invés de letras (Salazar e Tierno, 2007) e no período da tarde iam até as 

roças, castanhais, rio para completar atividades do diagnóstico socioeconômico. Alguns dos 

beiradeiros estavam tão sedentos pelas letras que a partir desses 15 dias de aulas deram 

continuidade de forma autodidata ao letramento e hoje assumem papéis importantes dentro da 

comunidade, a exemplo de seu Pedro Pereira, que é gerente de uma das cantinas
4
 existentes 

nas Resex.  

Após cerca de 8 meses de trabalho, entrevistas, reuniões em localidades, vistas de 

campo, reuniões comunitárias, mapas e muito papel rabiscado chegou-se ao ápice desse 

processo, a formação dos Conselhos Deliberativos das Resex do Iriri e Anfrísio em julho de 

2007 no centro de formação Bethania em Altamira. (Salazar e Tierno, 2007).  

Concluída essa etapa uma sequencia de atividades foi desenvolvida pelo IBAMA 

como a elaboração do Plano de Uso e outras etapas da construção dos Planos de Manejo 

(PM), o documento base para a gestão das Resex do ponto de vista do Governo.  

Paralelamente a esse processo, e muitas vezes em conjunto, as organizações da 

sociedade civil tocavam uma agenda de busca de direitos pactuada nas reuniões anuais da 

Rede Terra do Meio, espaço de coordenação do planejamento das associações e instituições 

externas que nesse momento assumiu um papel muito mais de implantação de politicas 

públicas de saúde, educação, proteção territorial e organização comunitária, uma vez que 

quase todas as UCs do mosaico Terra do Meio estavam criadas.   

                                                 
4
 Entreposto comercial que disponibiliza produtos industrializados para os moradores das Resex e é gerenciado 

por uma pessoa escolhida pela comunidade. 
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 Foram desenvolvidas ações que ajudaram a estruturar e desenvolver o associativismo 

local e iniciou-se trabalho de apoio a comercialização diferenciada
5
 de produtos extrativistas 

visando apresentar opções para melhoria da qualidade de vida das populações no aspecto 

econômico. Foram aproximados compradores diferenciados para castanha, borracha, copaíba 

e outros produtos; retomada a produção de látex e realizadas discussões que resultaram na 

implantação de unidades de processamento de óleos e castanha. Complementarmente apoiou-

se a implantação de fundos comunitários de capital de giro para apoiar a produção. 

É bastante complicado conseguir políticas públicas desenhadas de forma adequada 

para a realidade de populações muito distantes dos centros urbanos, com grande dispersão 

populacional, acessível apenas pela malha hidroviária do Xingu, cheia de pedras e de 

navegação bastante difícil. O custo de atendimento é altíssimo em relação ao custo de 

atendimento da população urbana e comunidades rurais próximas à cidade. Nesse contexto, 

foi fundamental o papel das ONGs e das instituições que apoiaram as iniciativas, como a 

Rainforest da Noruega, o Fundo Vale e a Fundação Moore. Normalmente, essas instituições 

não apoiam ações que obviamente são obrigação do Estado. No entanto, o desafio era 

justamente criar um modelo de assistência que pudesse atrair as políticas públicas, 

normalmente não muito afeitas a se adaptar a realidades diferenciadas, como é o caso das 

Reservas Extrativistas da Terra do Meio (Salazar e Villas-Boas, 2012). 

 Em articulação com as associações locais, ICMBio e prefeitura de Altamira, 

foram criados polos de inclusão social e desenvolvimento, um conjunto de 

estruturas com o objetivo de facilitar a chegada do Estado, assistência 

técnica e parceiros comerciais. Os extrativistas escolheram áreas de 

referência dentro das Resex onde foram instaladas: (a) Unidade Básica de 

Saúde (UBS), com (b) casa para enfermeiro, (c) Centro de formação/Escola, 

(d) alojamento para os alunos, (e) casa para professores e (f) um núcleo de 

apoio às associações locais e parceiros; (g) construção de uma estrutura de 

armazenamento e beneficiamento da produção extrativista local; (h) 

estrutura de comunicação - com a instalação de internet complementando 

sistema de rádios que já operam na região; e (i) pistas de pouso para facilitar 

a assistência emergencial, mutirões de atendimento especializado à saúde, 

agilidade nas ações de proteção e fiscalização, facilitar a articulação com 

autoridades públicas e o estabelecimento de parcerias privadas que 

reconhecem e valorizam o papel estratégico dessas populações, podendo 

conhecer sua realidade e interagir positivamente com a produção extrativista 

das Resex, sem intermediários e sem ter que gastar longos períodos de 

viagem. (Salazar e Villas-Bôas, 2012) 

 

Paralelamente, foram firmados convênios com as secretarias de Saúde e Educação do 

Município de Altamira para que assuma o funcionamento e a manutenção desses centros e 

                                                 
5
 Valorização cultural, agregação de valor e melhoria da qualidade.  
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foram preparadas propostas de políticas diferenciadas (saúde, educação e crédito) 

apresentadas ao governo federal e estadual tomando com referência politicas diferenciadas 

que já funcionam para populações indígenas. Foram também articulados investimentos para 

núcleos de assistência menores, situados em localidades que agregam grupos de famílias de 

determinados trechos de rio.   

Desde 2011 com o inicio da implantação da Hidrelétrica de Belo Monte, um novo 

ciclo econômico que opõe o modo de vida das populações tradicionais acometeu a região, 

gerando impactos de diferentes ordens, sem serem sequer considerados no EIA-RIMA da obra 

ou contemplados nas suas condicionantes. Com Belo Monte intensificou-se o ciclo de 

extração ilegal de madeira, principalmente no Riozinho do Anfrísio e Terra Indígena 

Cachoeira seca. Na Resex Riozinho do Anfrísio, por exemplo, a densidade de ramais ilegais 

foi 150% maior em 2011 comparada com 2005, no auge da degradação na região. Constata-se 

a redução de desmatamento e o aumento do corte seletivo de madeira, e uma enorme 

dificuldade do Estado para enfrentar a investida, colocando em risco a integridade dessas 

áreas e de sua população.  

Superar um passivo social histórico e garantir as condições de proteção das florestas 

das Resex da Terra do Meio em meio a tantas ameaças, não é tarefa para o curto prazo. Nesse 

sentido é fundamental o desenvolvimento e/ou adaptação de políticas focadas, continuadas e 

pactuadas com a população local, para que esse enorme passivo não continue se arrastando 

por décadas ameaçando a própria existência desse povo com cultura singular e florestas das 

quais vivem e as quais protegem.  

 

2.4 – AS NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇÕES - ASSOCIAÇÕES 

 

Como visto anteriormente, a ameaça dos conflitos existentes e a insegurança de 

permanência na terra, que motivaram a necessidade de se criar espaços especialmente 

protegidos na região da Terra do Meio, levou os moradores a experimentarem novas formas 

de organizações para conduzir os processos de gestão do território. A primeira dessas formas 

foi a Associação de moradores, uma pessoa jurídica que representasse os moradores, para que 

fosse demandada a criação da reserva extrativista e assim possibilitar a garantiria a 

permanência deles na Terra, conforme determina o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação. 
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A luta das populações pela criação das Resex Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri foram 

muito adjuntas, o que promoveu uma aproximação entre as mesmas ao longo do processo. Os 

problemas enfrentados eram basicamente os mesmos. Os moradores do Riozinho do Anfrísio 

chegaram primeiro a uma organização em associação. Seu Herculano, morador da Resex 

Riozinho do Anfrísio, relembra que, quando falaram em associação, ele não sabia o que era 

nem pra quer servia, mas ele acreditava, na palavra do pessoal de fora
6
, que seria algo bom 

para eles (moradores). Ele acrescenta ainda que foi muito difícil formar uma associação no 

inicio porque os moradores não tinham documentos (CPF e RG). Naquela época ele era o 

único que possuía CPF e Rg, que tirou com ajuda dos tios, que moravam na cidade, onde ele 

passou uns dias de sua vida. Como observado nas literaturas a falta de documentação é uma 

das características em áreas bastante isoladas onde a presença do Estado é praticamente nula.  

Por possuir documentação seu Herculano foi escolhido, pela comunidade, para ser o 

primeiro presidente da Associação dos Moradores do Riozinho do Anfrísio, que após a 

criação da Resex passou a ser a Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Riozinho 

do Anfrísio – AMORA.  

A AMORA foi fundada em 28 de março de 2004. Seu primeiro presidente foi o Sr. 

Herculano Porto de Oliveira. Após a criação da AMORA, ele e mais dois membros da 

associação, Raimundo Belmiro e Luis Augusto Conrado (Manchinha) viajaram para Brasília, 

com a responsabilidade de representar o anseio de dezenas de famílias, que tinha, na criação 

da Resex, a esperança de permanecerem nas suas terras e de terem garantido o acesso a 

educação e a saúde, que até então eles não tinham.  

Seu Herculano conta que o Raimundo Belmiro e o Luis Augusto Conrado não 

possuíam nenhum tipo de documentação. Para que eles viajassem até Brasília foi necessário 

que houvesse uma intervenção da então ministra do meio ambiente, Marina Silva, para que a 

INFRAERO autorizasse as compras das passagens e o embarque dos três em nome do Sr. 

Herculano.  

Seu Raimundo Belmiro, que nasceu e se criou nas colocações espalhadas ao longo do 

Riozinho do Anfrísio, só passou a ser conhecidos como cidadão brasileiro após conseguir tirar 

seus documentos pessoais, em Brasília, em 2004.  

Com uma missão a cumprir eles se reuniram com a então Ministra de Meio Ambiente, 

Marina Silva, e entregaram a ela uma carta de reivindicação solicitando que o governo olhasse 

                                                 
6
 Pessoas que representavam as instituições governamentais, como IBAMA na época responsável pelas UCs, e 

do movimento social local. 
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para eles e que determinasse a criação da Reserva extrativista, pois os grileiros estavam 

“dominando” e os beiradeiros sendo expulsos de suas terras. 

Desde sua criação até 2014 a AMORA já teve 04 diretorias diferentes. Pelo estatuto 

cada diretoria têm dois anos de mandado, podendo se candidatar por mais uma eleição. 

Observa-se que as famílias vêm participando com mais desempenho nas atividades 

comunitárias, e o envolvimento de jovens lideranças tem sido muito importante para que 

associação tenha uma progressividade. O atual presidente da AMORA, Edileno Oliveira, de 

25 anos, é filho do seu Herculano, relatou durante o evento em comemoração aos 10 anos de 

criação da Resex, a importância da participação dos jovens na manutenção dos trabalhos da 

associação, que foi iniciado pelo seu pai, e lembrou das dificuldades e do sofrimento que as 

primeiras lideranças tiveram que passar para que eles pudessem estar ali. Este é um dos 

desafios no trabalho com organizações comunitárias, sobretudo em áreas onde a distribuição 

geográfica das famílias é muito dispersa, promover seu fortalecimento e estimular a 

participação dos jovens para que a organização por ser mantida ao longo dos tempos. 

Com a associação criada vieram às primeiras parcerias para implementação de 

projetos de desenvolvimentos. As instituições parceiras da época aproximaram outras 

organizações do país e também de fora, e através dos projetos, foram adquirindo estruturas de 

comunicação e transportes, como barcos e rádios amadores, para as comunidades.  

Em função da pouca experiência associação e gestão os primeiros projetos não foram 

bem sucedidos, necessitando um apoio mais forte de parceiros externos na execução dos 

mesmos. É o caso de uma experiência de um projeto que a AMORA geriu com recursos 

públicos através do Ministério do Meio Ambiente, 2006, onde a falta de experiências com os 

novos processos do que eles chamam “da cidade”, deixou a AMORA em situação de 

inadimplência. Isso veio ser resolvido em 2009, com apoio das instituições como ISA e 

FVPP, que ajudaram na organização das prestações de conta do projeto.  

Após dois anos da experiência vivenciada pelos moradores da Resex Riozinho do 

Anfrísio, os moradores do Rio Iriri a se organizaram também para demandar a criação de uma 

reserva extrativista. Seu Assis Porto, morador da Resex Iriri, e atual presidente da Associação 

da Resex Rio Iriri, conta que a determinação e a luta do seu tio Herculano Porto e dos demais 

companheiros do Riozinho do Anfrísio foi muito importante para que eles também lutassem 

pela garantia de suas terras.   

 Assim como no Riozinho do Anfrísio, os moradores da Resex Rio Iriri não sabiam o 

que fazia e pra que servia uma associação. Uma questão interessante, é que diferente do 



33 

 

Riozinho do Anfrísio, a escolha do primeiro presidente não se deu pelo fato dele ter os 

documentos pessoais e sim pelo grau de informação, ou “sabedoria” como diziam os 

moradores. Assim criou-se a Associação dos Moradores do Rio Iriri, que após a criação da 

Resex passou a ser a Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Rio Iriri – 

AMORERI, criada em 25 de julho de 2006. O primeiro presidente da associação, escolhido 

pelos moradores, foi o seu Paulo Cambuí. Ele não era morador nato da região, comprou um 

pedaço de terra dentro da Resex pouco antes do decreto de criação da área e foi morar lá. 

Transitava bem na cidade, falava muito bem sabia ler e escrever um pouco – figura perfeita 

para assumir a  associação, entendida pelos extrativistas como uma organização mais da 

cidade do que deles.  

Em 2007 chegaram os primeiros projetos, que também priorizavam a aquisição de 

barcos e rádios amadores. No mesmo ano, a associação conseguiu uma doação, pela prefeitura 

municipal de Altamira, de uma casa que serviria de apoio para as famílias que viessem para 

cidade por motivos de doenças o para resolver questões particulares. A casa ficava em uma 

área onde atualmente será afetada pelo lago formado pelo barramento do rio com a construção 

da hidrelétrica de Belo Monte. A associação é em processo de negociação desta casa com as 

empresas responsável pela desapropriação das áreas. 

A estrutura funcional de cada associação é formada por um presidente, um secretário e 

tesoureiro e seus respectivos vices. Tem um conselho fiscal com quatro membros, e todos os 

cargos são preenchidos, em votação durante as assembleias gerais, por maioria simples de 

voto. 

Com as duas associações formadas e funcionando, mesmo com as limitações, veio a 

necessidade de fortalecer essas novas formas de organização, através de capacitações.  Em 

2008, o ISA promoveu um capacitação em Associativismo, na cidade de Altamira, onde as 

lideranças puderam participar. Quando o ISA começou a desenvolver projetos nas Reservas 

Extrativistas da Terra do Meio, todas as associações encontravam-se com pendencia 

documental, eleição da diretoria atrasada e com projetos paralisados por problemas de gestão. 

O baixo grau de entendimento e empoderamento dessas organizações comunitárias podem 

está relacionados com a falta de escolaridade das pessoas que as compõem.  

Para realizarem as assembleias gerais as associações dependiam do apoio logístico e 

de custeio das instituições parceiras. Logo uma assembleia geral da associação se tornava uma 

reunião maior, com a participação de muitos atores externos. Aos poucos os moradores foram 

percebendo que aquele espaço (das reuniões) era um momento oportuno para cobrar a 
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chegada da escola e do posto de saúde, além de outras demandas como comunicação e 

transportes, que eles achavam, a priori, que chegariam automaticamente com a criação da 

Resex.   

A partir de 2009, as associações, com apoio das instituições parceiras começam a 

pressionar o Estado para o desenvolvimento das políticas públicas, de educação e saúde, para 

as comunidades das Resex da Terra do Terra do Meio, que desencadeou processos muito 

importantes, ainda em fase de implementação, a serem melhor detalhados nos próximos 

capítulos. 

 

2.5 – OS PLANOS DE MANEJO ou “PLANOS DE GESTÃO” 

 

O Plano de Manejo (PM) é um documento base para a gestão da Resex pelo governo 

está previsto no SNUC e contem: diagnósticos que caracterizam desde o meio físico, 

biológico e socioeconômico das Unidades, as normas e restrições para o uso dos recursos 

naturais,  regras de convivência,  “Plano de Uso”, plano de futuro, ações a serem 

desenvolvidas e manejo dos recursos naturais da UC e seu entorno. O Plano de Manejo pode 

prever a implantação de estruturas físicas dentro da UC, visando minimizar os impactos 

negativos causados pelas pressões existentes garantindo a proteção dos recursos e das 

comunidades tradicionais, quando for o caso (ICMBio, 2014).  

O Plano de Manejo constitui-se como um guia para a gestão, administração e para 

elaboração dos projetos produtivos que visam o desenvolvimento socioambiental na Unidade 

de Conservação. Assim o PM deve servir como instrumentos de políticas públicas e gestão 

ambiental (ICMBio, 2010). 

Todo Plano de Manejo deve ser elaborado em no máximo 05 anos, a partir da criação 

da Unidade. Com a aprovação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), é 

obrigatório que toda UC ter um Plano de Manejo, que é construído com a participação das 

comunidades residentes, fundamentado nos objetivos pelos quais a UC foi criada.  

 

2.5.1 - O Plano de Manejo da Resex Riozinho do Anfrísio 
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 O Plano de Manejo da Resex Riozinho do Anfrísio, conforme orienta a Instrução 

Normativa nº 01, de 18 de Setembro de 2007, que disciplina as diretrizes, normas e 

procedimentos para criação de Planos de Manejo das UCs de uso sustentável, nas categorias 

Resex e Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS). As etapas de construção do Plano 

de Manejo iniciaram em 2006, com o cadastramento das famílias, e se estenderam até 2009 

com a entrega da versão preliminar do PM, para avaliação do conselho (ICMBio, 2011). 

 Durante a fase de finalização do PM da Resex Riozinho do Anfrísio, o acesso 

educação era algo muito recente e muito frágil.  Só havia uma escola em toda a Resex. O PM 

faz recomendações de que a s ações da Secretaria Municipal de Educação até as ações 

cotidianas de sala de aula deve se dar a partir do rico cotidiano de saberes das comunidades, 

de todas as ciências que estão presentes nos diversos ofícios que ali se dão, como o cultivo da 

roça, o extrativismo, a confecção de diversos utensílios, em diálogo com os conhecimentos 

sistematizados pelas ciências (ICMBio, 2011). No campo da saúde, não havia posto de 

atendimento, apenas 2 Agentes de Saúde (ACS) e 1 Microscopista. Ainda de acordo com o 

PM, os problemas de saúde mais comuns e menos complicados eram tratados com base no 

conhecimento tradicional dos mais experientes, os veteranos. 

 O Plano de Manejo da Resex Riozinho do Anfrísio foi aprovado pela portaria nº 41, de 

30 de junho de 2011. Apesar das etapas de elaboração do PM serem concluídas em 2009, 

apenas em 2011 o Plano foi aprovado e publicado, ou seja, mais de 6 anos após sua criação. 

 Os temas de saúde é educação são apontados pelas comunidades como prioridades 

dentre as principais demandas apresentadas. Estes temas são apresentados no programa 

qualidade de vida e cidadania do Plano de Manejo. 

 

2.5.1.1 - As ações de saúde da Resex Riozinho do Anfrísio 

 

 A saúde é um dos principais temas colocados como demanda no PM. A figura 5  

apresenta as principais propostas para área da saúde, destacando as priorizações. 

  



36 

 

 

  

 

 Outra proposta apresentada no PM é a valorização do conhecimento tradicional, com 

referência aos remédios caseiros, é mencionado como outras ações no PM, bem com a 

capacitação dos ACS. 

 

2.5.1.2 - As ações de educação da Resex Riozinho do Anfrísio 

 

 As ações de educação também foram apontadas pelos moradores do Riozinho do 

Anfrísio como questões prioritárias. A construção de mais escola era a segunda ação mais 

demanda em todos os programas do PM. Essa ação foi apontada como forma de atender a 

distribuição geográfica das famílias, ao longo do rio (ICMBio, 2011). Assim como na saúde, 

o PM frisa a importância da valorização e do respeito os modos de vida das comunidades 

tradicionais. A figura 6 apresenta as principais ações propostas para a área da educação. 

 

 

 

 

Figura 5 – Ações que foram apontadas pelos moradores da Resex Riozinho do Anfrísio, na área da 

saúde. A cor vermelha representa as ações prioritárias. Fonte: ICMBio, 2011. 
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Figura 6 – Ações que foram apontadas pelos moradores da Resex Riozinho do Anfrísio, na área da educação. A 

cor vermelha representa as ações prioritárias. Fonte: ICMBio, 2011. 

2.5.2 - O Plano de Manejo da Resex Rio Iriri 

 

 O Plano de Manejo da Resex Rio Iriri foi elaborado concomitantemente ao do 

Riozinho do Anfrísio, orientado também pela Instrução Normativa nº 01, de 18 de Setembro 

de 2007. As etapas de construção do Plano de Manejo iniciaram em 2006, com o 

cadastramento das famílias, e se estenderam até 2009 com a entrega da versão preliminar do 

PM, para avaliação do conselho (ICMBio, 2011). 

 Na época, o acesso educação era algo muito recente e deficitário, inclusive por falta de 

estruturas.  Havia duas escolas em toda extensão da Resex. Há recomendações no PM de que 

as ações, em todos seus aspectos, devem se dar a partir do rico cotidiano de saberes das 

comunidades, de todas as ciências que estão presentes nos diversos ofícios que ali se dão, 

como o cultivo da roça, o extrativismo, a confecção de diversos utensílios, em diálogo com os 

conhecimentos sistematizados pelas ciências (ICMBio, 2011). Na área da saúde, não havia 

posto de atendimento, apenas uma Agentes de Saúde (ACS) e um Microscopista. 

 O Plano de Manejo da Resex Rio Iriri foi aprovado pela portaria nº 09, de 03 de 

Fevereiro de 2011, meses antes da aprovação do PM da Resex Riozinho do Anfrísio, e dentro 

do prazo determinado pela legislação. 

 Na Resex Rio Iriri, os temas de saúde é educação também foram apontados pelas 

comunidades como prioridades dentre as principais demandas apresentadas. Estes temas são 

apresentados no programa qualidade de vida e cidadania do Plano de Manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.1 - As ações de Saúde da Resex Rio Iriri 

  

 A figura 7 apresenta as principais ações elencadas pelos moradores da Resex Rio Iriri 

no subprograma saúde do Plano de Manejo. 
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2.5.2.2 - As ações de Educação da Resex Rio Iriri 

  

 A figura 8 apresenta as principais ações elencadas pelos moradores da Resex Rio Iriri 

no subprograma saúde do Plano de Manejo. 

 

 

 

 

Figura 7 – Ações que foram apontadas pelos moradores da Resex Rio Iriri, na área da saúde. A cor vermelha 

representa as ações prioritárias. Fonte: ICMBio, 2011. 
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Figura 8 – Ações que foram apontadas pelos moradores da Resex Rio Iriri, na área da educação. A 

cor vermelha representa as ações prioritárias. Fonte: ICMBio, 2011. 
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CAPÍTULO 3 - A LUTA PELO DIREITO A EDUCAÇÃO E SAÚDE 

 

 Neste capítulo, será apresentada o processo de luta pelo acesso às políticas públicas de 

educação e saúde pelos moradores das Resex Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri. A descrição do 

processo será baseada em análises de documentos pertencentes às associações de moradores e 

instituições parceiras e na minha experiência como sujeito do processo.  

 Foi realizada uma opção neste capitulo de antes de apresentar em detalhes o processo 

de luta por direito a saúde e educação nas Resex, relatar o desenrolar de uma importante 

audiência pública, convocada pelo Ministério Público Federal de Altamira para tratar 

especificamente de saúde e educação nas Resex. Essa audiência foi o ápice do processo de 

conquista desses direitos básicos. Para o entendimento do Leitor, apresento também o Plano 

de Desenvolvimento regional Sustentável do Xingu que surgiu como uma oportunidade para 

implementação de algumas ações de educação e saúde nas Resex . 

 

3.1 - A AUDIÊNCIA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

 

 

 O Ministério Público Federal (MPF) realizou na cidade de Altamira, uma audiência 

pública para discutir a prestação de serviços de educação e saúde às populações ribeirinhas e 

tradicionais da região da Terra do Meio, em outubro de 2013. O MPF sempre foi um aliado 

das populações que tem seus direitos constitucionais negados e sempre foi informado das 

dificuldades e da falta de assistência em saúde para os extrativistas da Terra do Meio. 

 Por diversas vezes as lideranças comunitárias das Resex Riozinho do Anfrísio e Rio 

Iriri informaram ao MPF, através de oficio e cartas de reivindicações, sobre os descasos do 

poder público em promover politicas públicas básicas para as populações ribeirinhas. Além 

disso, instituições não governamentais, como ISA e FVPP e o órgão gestor das UCs, ICMBio, 

sempre apoiaram as denúncias de abandono do Estado, que mesmo depois de terem seus 

territórios reconhecidos como áreas especialmente protegidas, sofriam com a falta de políticas 

como educação e saúde.  

 Além desses anos de descaso por parte do Estado, que levou o MPF a fazer 

recomendações aos órgãos de promoção da saúde, um fato lamentável ocorrido na Resex do 

Riozinho do Anfrísio, em março de 2013, onde uma criança veio a óbito após sofrer um 

acidente com animal peçonhento, sem assistência ou a quem recorrer na Resex – nesse ano já 

havia uma Unidade Básica de Saúde na Resex Riozinho do Anfrísio, mas ainda não estava 
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funcionando. Esse fato foi presenciado pela Procuradora do MPF, Thais Santi, que estava na 

região da Terra do Meio justamente averiguando as situações de saúde e educação à 

população local, após acompanhar discussões de direitos de povos tradicionais moradores da 

Estação Ecológica da Terra do Meio, ao sul da Resex do Rio Iriri. Esse fato provocou uma 

grande repercussão nacional
7
, e foi um dos fatores que levou o MPF a convocar a audiência 

pública especifica para tratar da saúde e educação nas Resex da Terra do Meio.  

 Foram convocados para esta audiência representantes das secretarias municipais de 

saúde (SESMA) e educação (SEMEC), Secretarias estaduais de saúde (SESPA) e educação 

(SEDUC), Ministério da Saúde (MS) e Ministério da Educação, além do órgão gestor das 

Unidades de Conservação (UC) da Terra do Meio, ICMBio. No edital de convocação da 

audiência, a procuradora da República, Thais Santi, ressalta que a omissão estatal em fornecer 

às populações ribeirinhas o acesso a essas políticas tem gerado o deslocamento compulsório 

dessas populações aos núcleos urbanos, o que provoca a expropriação forçada de seus 

territórios tradicionais, e a exposição desses grupos a uma situação de vulnerabilidade 

extrema (MPF, 2013). 

 A intenção do MPF mobilizou centenas de moradores das Resex Riozinho do Anfrísio, 

Resex Rio Iriri, Resex Xingu, entre outros Beiradeiros da região. Essa mobilização para o 

evento começou em reuniões comunitárias das Resex e nos esforços de articulação realizados 

pelos próprios moradores.  

 Com base em informações das associações de moradores das Resex, do ICMBio e das 

instituições não governamentais, que atuam na Terra do Meio, o MPF apresentou dados 

alarmantes como a completa ausência de estrutura de atendimento de saúde nessas áreas. 

Foram apresentados, pelos próprios moradores, casos recentes de falecimento de parentes por 

falta de atendimento básico de saúde e de famílias que, muitas vezes, se veem obrigadas a 

deixar suas localidades e morar na cidade, para poder proporcionar educação escolar a seus 

filhos, se expondo a situações de risco e insegurança, nos bairros periféricos das cidades 

vizinhas. 

 Dona Maria das Graças, moradora da Resex Rio Iriri, relatou perante as autoridades 

presentes na audiência, as dificuldades que ela estava passando ao procurar atendimento 

médico para tratamento de um caroço que apareceu no seu pescoço a mais de 1 ano. Ela 

afirma ainda que a demora na fila de espera da central de regulação do município faz é piorar 

o quadro de saúde do paciente, que fica estressado de não ter respostas aos seus problemas e 

                                                 
7
 Revista Época, BBC Brasil, Instituto Socioambiental. 
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ficam esperando na cidade, fora de suas casas, passando até necessidade enquanto aguarda o 

atendimento. 

 Aleane Curuia, de 15 anos, aluna de uma das escolas em funcionamento nas Resex, 

também fez uso da palavra e relatou que o sistema de ensino nas Resex não era adequado a 

realidade dos moradores. Os professores quando vem para cidade demoram muito a volta e a 

escola fica parada e os alunos sem estudar. Além disso, faltam séries mais avançadas nas 

Resex para atender quem já passou na 5ª série, acrescenta ela.  

  No final da audiência, as instituições presentes firmaram o compromisso com 

as seguintes ações de educação:  

MEC: financiar o curso de formação de professores extrativistas elaborado pela UFPA; 

SEDUC: ofertar turmas de EJA (Educação de Jovens e Adultos), de acordo com o 

levantamento a ser realizado pela Semed. 

 SEMED: realizar a matrícula de todos os alunos em idade escolar, além de levantar a 

demanda de educação de jovens e adultos e estruturar as escolas de educação básica;  

Prefeitura de Altamira: apresentar ao Legislativo proposta para criação de adicional aos 

salários dos professores que tenham exercício em áreas ribeirinhas isoladas. 

 Com relação à saúde, as instituições competentes se comprometeram especialmente 

com os seguintes pontos:  

Ministério da Saúde: viabilizar recursos diferenciados para a construção e implementação de 

unidades básicas de saúde conforme proposta da Prefeitura de Altamira e do Instituto 

Socioambiental. 

Prefeitura: já apresentou Projeto de Lei à Câmara de Vereadores para instituir adicional aos 

salários dos técnicos de enfermagem das unidades básicas de saúde em áreas isoladas, realizar 

os resgates de saúde até a implementação do Samu pelo Estado do Pará e elaborar fluxo de 

atendimento para atendimento de urgência e emergência nas Resex. 

 Ficou definido que o MPF acompanharia de perto o cumprimentos desses acordos, e 

que outra audiência pública seria realizada nos próximos meses para avaliação das ações 

implementadas.  

 De acordo com a revista eletrônica do ICMBio, concordando com (Rodrigues et al. 

2013) o desafio da prestação de serviços diferenciados de saúde e educação para as 

populações ribeirinhas isoladas, não está apenas nos altos custos logísticos existentes na 

região, mas também na valorização da práticas tradicionais e transmissão de saberes que 

detêm essas comunidades (ICMBio, 2013). 
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3.2 - A PARTICIPAÇÃO NO PDRS XINGU 

  

Sem nem uma consideração nos programas mitigatórios em função da implantação do 

empreendimento de Belo Monte, as comunidades das Reservas extrativistas demandam a 

participação nos espaços de discussões e tomadas de decisão sobre o desenvolvimento da 

região, sobretudo por sentirem os efeitos negativos desse empreendimento. 

Com a implantação do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Xingu
8
 – PDRS 

Xingu, em 2011, o movimento social incentivou e apoiou a participação de uma representação 

dos extrativistas da Terra do Meio no Comitê Gestor do PDRS, composto por 15 instituições 

da esfera governamental e 15 instituições da sociedade civil organizada. O PDRS é composto 

pelo Comitê Gestor e pelas Câmaras Técnicas (CT) divididas por eixos temáticos.   

Além de poder apoiar projetos de desenvolvimento sustentável para região, o PDRS 

também se apresenta com um espaço de articulação política na implantação dos serviços 

públicos para a região. Como o PDRS reuni, mensalmente no mesmo espaço, instituições das 

esferas federal, estadual e municipal e sociedade civil, isso possibilitou a realização de um 

encontro de saúde, no município de Brasil Novo, que resultou na formatação de uma proposta 

de Câmara Técnica de Saúde para o PDRS Xingu, incluindo Grupo Tripartite de Saúde da 

região da Transamazônica e Xingu que tem focado a questão da atenção à saúde para 

populações extrativistas e a implantação de um plano de saúde para essas áreas.  

Após reuniões entre as lideranças da Resex ficou a acordado que a AMORA seria a 

representante das populações extrativistas no PDRS Xingu. A AMORA assumiu uma vaga 

como instituição titular no Comitê Gestor do PDRS Xingu, e faz parte da Câmara Técnica – 

CT de Povos e Comunidades Tradicionais. Desde o início, em 2011, a AMORA vem 

aprovando projetos no âmbito do PDRS Xingu. Esse projetos visam o desenvolvimento 

sustentável das comunidades através do fortalecimento da organização comunitária, do apoio 

às atividades produtivas, além de apoiar a implementação das políticas públicas de educação e 

saúde. 

Como apoio a política pública de saúde, em 2011, o projeto apresentado no PDRS 

pelos extrativistas viabilizou a compra de uma voadeira completa com motor de popa 90 hp, 

por Resex, para ser utilizada exclusivamente na remoção de pacientes com necessidades de 

atendimento médico na cidade. Essas voadeiras têm sido muito importantes e ajudam na 

                                                 
8
 O Plano de Desenvolvimento Sustentável do Xingu foi criado pelo decreto presidencial nº 7.340, de 21 de outubro de 2010, 

com a finalidade de promover políticas públicas que resultem na melhoria da qualidade de vida da população que habita sua 

área de abrangência. 
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remoção imediata de um doente, que antes tinham que esperar a chegada de uma voadeira da 

cidade, que demora, dependendo da localidade e das águas dos rios, até três dias. O projeto 

também possibilitou a abertura de uma pista de pouso na Resex Riozinho do Anfrísio e outra 

na Resex Rio Iriri. Os locais escolhidos seguiram uma lógica de territorialização da saúde, 

optando-se pela abertura das pistas na mesma área de funcionamento das UBS, no polo de 

cada uma das duas UCs. Essas pistas são fundamentais para garantir remoções necessárias e 

assim diminuir a mortalidade por causas evitáveis com atendimento hospitalar de urgência, 

sobretudo em caso de acidentes, em caso de mulheres com gravidez de risco, e para entrada 

de equipes médicas durante os comandos de saúde.   

O Transporte é um aspecto chave da operacionalização do modelo de atendimento, 

considerando as distâncias, situação de isolamento das comunidades e regime de águas dos 

rios. Quando o rio seca bastante, no período do verão, uma viagem a partir da Resex Riozinho 

do Anfrísio ou Rio Iriri torna-se mais viável e imediata sendo parte pelo rio e outra parte pela 

estrada, a partir da comunidade Maribel, que dá acesso ao Município de Uruará, a 180 km de 

Altamira. Foram registrados vários casos em que pessoas doentes das Resex são removidas 

pela estrada da Maribel, recebendo um primeiro atendimento no hospital de Uruará, e em 

casos de mais complexidades são encaminhados para Altamira. 

Neste pressuposto, em 2012, outro projeto, das associações da Terra do Meio, 

aprovado no PDRS Xingu possibilitou a aquisição de um carro para remoção de pacientes a 

partir da comunidade da Maribel, diminuindo o tempo de espera do resgate. Além do carro, 

uma pista de pouso será aberta na comunidade Lageado, que fica na porção mais isolada da 

Resex Riozinho do Anfrísio. A pista de pouso está em fase de inicialização.  

No mesmo ano as associações apoiaram, como parceiros, um projeto da secretaria 

municipal de saúde, na CT de Saúde do PDRS Xingu, com foco na assistência à saúde as 

populações ribeirinhas das Resex da Terra do Meio. Este projeto viabilizou a construção posto 

de saúde no subpolo da Resex Rio Iriri, comunidade São Francisco e outro no subpolo da 

Resex Riozinho do Anfrísio, comunidade Lageado, que ainda está em fase de construção. Este 

mesmo projeto foi fundamental para o funcionamento das UBS construídas na parceria 

ISA/Prefeitura (desde 2011), pois possibilitou a aquisição de equipamentos para estruturação 

e funcionamento dessas unidades.  

Como comentando anteriormente, o transporte é fundamental para operacionalização 

do modelo de atendimento de saúde em áreas isoladas, neste sentido, o projeto previu recurso 

para regastes emergenciais com a contratação de horas voos, e fretes de embarcações rápidas 
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do tipo voadeira. Antes do projeto os resgates eram realizados com apoio dos órgãos como 

ICMBio, ISA e FVPP, ou as vezes por conta dos próprios moradores que pegavam corona 

com os regatões ou vinham em embarcações próprias, em viagens que duravam dias. 

A comunicação também assume papel fundamental para o funcionamento e 

qualificação do sistema local de atenção básica à saúde, possibilitando um pedido imediato 

remoção em casos de emergências e o apoio à distância para o técnico de enfermagem em 

área. Neste sentido, através dos projetos aprovados no PDRS as associações investiram na 

aquisição de rádios amadores para ampliar a cobertura em toda extensão das Resex, sobretudo 

nos locais onde funcionam serviços públicos como saúde e educação. Além dos rádios serão 

implantados sistemas de internet via satélite, nos polos de cada Resex, que poderá contribuir 

num pré-diagnóstico de pacientes a distância. Essa experiência foi realizada em 2011, na 

Resex Riozinho do Anfrísio, quando um paciente foi pré-avaliado através de uma 

teleconferência com um médico em São Paulo, que imediatamente orientou a remoção do 

paciente para cidade, mas infelizmente o paciente veio a óbito num hospital de Altamira.  

 De certa forma, os projetos das associações e parceiros aprovados no âmbito do PDRS 

Xingu têm contribuído positivamente para atração das políticas públicas de saúde e educação, 

somando-se a outras ações já existentes nas Resex, na busca pelo desenvolvimento sustentável 

com garantia dos direitos e valorização dos modos de vida das populações tradicionais. 

    

3.3 - PROCESSO DE CONQUISTA DA EDUCAÇÃO  

 

 

Como visto anteriormente, as populações das Resex Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri, 

viveram na margem da exclusão social, sem o acesso aos serviços básicos de educação e 

saúde por um longo tempo. De acordo com o relatório de um diagnóstico encomendado pelo 

IBAMA, em 2007, os altos índices de analfabetismo chegavam em 82% na Resex do 

Riozinho do Anfrísio e 80% na Resex Rio Iriri. De acordo com Viera (2006) o analfabetismo 

é um dos indicadores mais significativos da desigualdade econômica, política e social, 

limitando o valor essencial da dignidade humana. O analfabetismo está sempre associado a 

situações de subdesenvolvimento, marginalização ou isolamento. Ainda sobre essa relação 

analfabetismo e desigualdade econômica a autora acrescenta:  

 A causa da pobreza não é o analfabetismo, o efeito da pobreza é o 

analfabetismo, pois a pobreza inviabiliza inclusive a busca por direitos não 

apenas de acesso à educação, mas aos bens culturais, sociais e políticos, o 
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que inclui o acesso aos bens produzidos e não distribuídos socialmente 

(Vieira, 2006). 

 

As primeiras ações relacionadas à educação nas Resex do Riozinho do Anfrísio e Rio 

Iriri foram realizadas no inicio de 2007, quando o ICMBio contratou um grupo de consultores 

para desenvolver um trabalho voltado para a alfabetização de jovens e adultos. Os temas 

geradores do processo de alfabetização estavam ligados à formação de conselheiros locais e à 

gestão do território das Resex. Este curso foi realizado por educadores com experiência em 

alfabetização de jovens e adultos. De acordo com o um participante do processo, estes 

encontros de alfabetização contribuíram para que as pessoas refletissem sobre o valor dos 

conhecimentos que possuem na sua forma de viver, o significado de pertencimento a uma 

Resex, a importância da participação em instâncias decisórias como a associação de 

moradores e o Conselho Deliberativo. 

O acesso à educação promove acesso à informação e contribui para autonomia dos 

indivíduos. Em meio aos processos iniciais de alfabetização dos moradores das Resex 

Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri, foram realizadas ações de alfabetização complementar, a 

formação dos conselhos, junto a população das Resex, promovidas pelo Instituto 

Socioambiental, sendo contratados o educador Cristiano Tierno de Siqueira e a educadora 

Valéria de Oliveira Vasconcelos, visando a construção de uma proposta de formação das 

famílias da Resex e, que ao mesmo tempo, propiciasse subsídios para a construção de uma 

proposta de educação escolar para as Resex. Atualmente há pessoas de dentro das Resex 

conduzindo processos que envolvem o território, que foram alfabetizados através dessas 

formações e dos esforços pessoais. 

Pedro Pereira de Castro, um dos moradores da Resex Riozinho do Anfrísio que 

participou deste processo de alfabetização, coordena processos produtivos na Resex. Em uma 

das atividades pela cidade ele relatou-me a vontade de trocar sua identidade, pois mesmo 

sabendo ler e escrever, a sua identidade constava como não alfabetizado, e de certa forma, 

isso limitava-o em alguns processos como em serviços bancários e cartórios, pois sempre 

ficava dependendo de alguém para assinar por ele. Com a nova identidade era notória a 

satisfação dele em ver sua a assinatura, onde antes era caracterizado com não alfabetizado. 

Ainda que tenha dificuldades para compreender parte da relação com os atores externos, anda 

com uma pasta cheia de documentos, atas de reuniões e cobra as instituições das promessas 

realizadas, faz questionamentos com base na lei e direitos que agora conhece. 

Através deste processo deu-se uma ação crescente de reivindicação junto ao poder 

público de escolas por parte da população das Resex. Os moradores demandavam pela criação 
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de escolas nas Resex para que as crianças pudessem estudar. Muitas famílias, na ânsia de ver 

seus filhos estudando se mudaram para as cidades mais próximas, muitas vezes vivendo em 

condições de pobreza e insegurança.  

As inúmeras denúncias das lideranças comunitárias das Resex do Riozinho do 

Anfrísio e Rio Iriri, com apoio do movimento social local, pela falta de políticas politicas 

públicas nessas áreas, provocou a interferência do Ministério público federal e estadual, que 

instaurou processos contra a gestão municipal. Em 2006, o Ministério Público Estadual do 

Pará, comarca de Altamira, celebrou um compromisso de ajustamento de conduta com a 

Prefeitura Municipal de Altamira, para a construção de um projeto integrado de escolas de 

ensino fundamental e Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas Resex Rio Iriri e Riozinho do 

Anfrísio e atendimento médico periódico para a população ribeirinha. Apesar de prever multa 

diária de R$ 5mil/dia, o termo não foi cumprido em sua totalidade. Apenas comandos 

médicos esporádicos foram realizados após compromisso firmado pela prefeitura. Somente 

após muita cobrança das lideranças comunitárias e a pressão dos movimentos sociais  a 

Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) conseguiu contratar e enviar quatro professoras 

para trabalharem nas duas Resex, em 2008. Para a Resex Riozinho do Anfrísio a secretaria de 

educação enviou duas professoras da cidade. Estrategicamente as duas professoras atuavam 

na mesma localidade, pois se as duas ficassem separadas a chance delas permanecerem no 

emprego diminuiria. As professoras lecionavam em um barracão aberto, construído pela 

própria comunidade, utilizado para realização de atividades comunitárias, localizada na 

comunidade Morro do Anfrísio (Figura 9). Eles lecionavam para 28 alunos. No ano seguinte, 

somente uma professora retornou para Resex, passou a lecionar sozinha para 33 alunos.  

Na Resex Rio Iriri as professoras foram distribuídas em duas comunidades. Uma na 

porção inicial da Resex, na comunidade Ilha do Coco (Figura 10), e a outra numa comunidade 

mais central, chamada de Ressaca da Califórnia. Os locais onde funcionavam as escolas foram 

escolhidos pela própria comunidade, obedecendo a uma questão geográfica (uma no começo e 

a outra na parte mais central da Resex, onde também aconteciam as reuniões). Um das 

professoras era recém casada com um morador da Resex, e  não havia terminado o ensino 

médio ainda, mas já tinha uma pequena experiência em alfabetização de pessoas, o que 

possibilitou a contratação da mesma pela secretaria de educação. Ela foi apresentada para ser 

a professora da comunidade pela Maria Eugênica Ribeiro, ou Maria Lope, como é conhecida 

na comunidade.  
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A outra professora tinha nível médio completo (Magistério), e já morava na Resex, 

pois havia se casado com um morador de lá. Ela foi apresentada à secretaria de educação 

através do seu José Ribeiro Gomes, seu Zé Li, como é conhecido na Resex, uma das primeiras 

lideranças da Resex rio Iriri. Como a escolha dos locais das primeiras escolas obedeceu a um 

critério da comunidade de locais mais centrais e que já agregava as pessoas nos festejos e 

reuniões da comunidade, a professora teve que sair da comunidade onde morava para morar e 

lecionar na comunidade da Califórnia, que fica distante a aproximadamente 6 horas de viagem 

de barco. Assim como no Riozinho do Anfrísio as aulas funcionavam nos barracões 

comunitários ou em estruturas improvisadas pelos moradores. Atualmente, uma professora 

ainda leciona na Resex. A outra havia saído para fazer faculdade cidade e está voltando para 

lecionar na Resex, em 2015. 

 

 

 

Foto 9 – Primeira escola da Resex Riozinho do Anfrísio que funcionava no barracão comunitário da associação, 

2009 – Foto: Instituto Socioambiental.  
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No início, as condições de trabalho eram muito precárias. Não tinha estrutura 

adequada para funcionar a escola, não havia moradia adequada para o professor, a merenda 

escolar era insuficiente e não condizia com o hábito alimentar dos alunos, faltava material 

didático e não havia transporte escolar. Como as comunidades eram distantes umas das outras 

e não havia escolas suficientes para atender a demanda, muitos alunos moravam com os 

professores, pois não havia a possibilidade de voltar para casa todos os dias, após o termino 

da aula.   

Foto 10 – Escola da Comunidade Ilha do Coco, uma das primeiras da Resex Rio Iriri, que funcionava num 

espaço improvisado pelas famílias, 2009 – Foto: Instituto Socioambiental.  
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A secretaria de educação também não disponibilizava transporte aos professores, eles 

ficavam sujeitos a pegar carona com regatões e peixeiros, viajando até 07 dias, em barcos 

lotados de mercadorias e caixas de isopor cheias de gelo, ou às vezes, no caso das professoras 

da Resex Iriri, era possível pegar carona na estrutura disponível para educação indígena. 

Registrei, em umas das viagens que fiz as Resex, um acidente com o alagamento de um barco 

de peixeiro, onde uma das professoras da Resex Riozinho do Anfrísio estava viajando de 

carona. Toda merenda escolar e material didático que ela levava foram perdidos nas 

corredeiras do rio. (Figura 11).  

 

 

As escolas existentes até 2009, não atendiam as demandas por educação básica nas 

Resex. Nesse mesmo ano foi realizada uma viagem para as Resex, denominada de “Expedição 

Terra do Meio: Educação, saúde, produção e cidadania”. Esta expedição, realizada através de 

uma parceria das associações com as instituições parceiras, oportunizou a presença de 

diversas organizações governamentais e não governamental e teve como objetivo desenvolver 

uma série de ações, como emissão de documentos (como certidão de nascimento, identidade, 

CPF e Carteira de pesca), e discutir alternativas para promoção de políticas públicas para as 

Resex da Terra do Meio. Dentre as instituições participantes estavam o Ministério Público 

Federal (MPF) e a Defensoria Pública do Estado do Pará (DP), na oportunidade as 

Foto 11 – Barco de peixeiro, onde a professora da Resex Riozinho do Anfrísio, alagou durante a viagem, 

numa corredeira do Rio Iriri, 2009 – Foto: Instituto Socioambiental.  
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comunidades puderam apresentar a realidade local, tirar dúvidas e fazer reivindicações sobre a 

falta de politicas públicas na região da Terra do Meio. A perspectiva gerada a partir da 

expedição era bastante positiva, como podemos ver em um trecho do relatório da expedição:  

 A convivência com esse grande conjunto de instituições e profissionais tão 

diversos durante o planejamento e execução das atividades deu luzes a novas 

perspectivas para o atendimento mais integrado das demandas dessas 

comunidades. Foi uma experiência muito intensa e esperamos que ela tenha 

gerado mais comprometimento do poder público com comunidades por tanto 

tempo esquecidas pelo estado Brasileiro (Relatório Expedição Terra do 

Meio, 2009, p. 16).     

 

Ainda durante a expedição Terra do Meio, as comunidades apresentaram as demandas 

sobre a educação, definindo os locais para abertura de novas escolas, tanto na Resex Rio Iriri 

(Tabela 1) e Resex Riozinho do Anfrísio (Tabela 2). Essas demandas foram encaminhadas a 

Secretaria de Educação de Altamira, através de oficio, contendo as localidades para aberturas 

de novas escolas, nomes das crianças em idade escolar, a necessidades de transporte escolar, 

dentre outras demandas relacionadas à educação. Este ofício, bem como outros documentos, 

foram analisados e contribuíram com o desenvolvimento da desta pesquisa. 

 

   

Localidade Localização Geográfica Situação em 

2009 

Número de alunos a 

serem Beneficiados 

Rio Novo  S 04 28.245 W 53 40.074 Demanda 15 

São Francisco S 04 38.299 W 54 26.451 Implantada 13 

Furo do Fava S 04 43.120 W 54 34.892 Demanda 13 

Ressaca da 

Califórnia 

S 04 44.673 W 54 37.605 Implantada 27 

São Lucas S 05 09.123 W 54 30.543 Demanda 27 

 

 

 

Localidade Localização Geográfica Situação em 

2009 

Número de alunos a 

serem  Beneficiados 

Praia do Frisan S 04 48.769 W 54 40.040 Demanda 34 

Morro  S 04 53.385 W 54 60.258 Implantada 28 

 

Novo Paraíso S 04 54.451W 54 58.548 Demanda 17 

Boa Saúde S 04 57.602 W 55 07.183 Demanda 16 

Lajeado S 05 03.653 W 55 14.765  Demanda 21 

 

Tabela 1 – Demanda escolar apresentada pelos moradores da Resex Rio Iriri, em 2009.  

Tabela 2 – Demanda escolar apresentada pelos moradores da Resex Riozinho do Anfrísio, em 2009.  
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O acesso à educação para as Resex da Terra do Meio exigiu muito esforço das 

lideranças comunitárias, que constantemente saiam de suas casas, e deixando seus trabalhos e 

enfrentado dias de viagem até Altamira para realizarem reuniões com a secretaria de 

educação, levando as reivindicações das comunidades e demandas para melhoria da educação, 

nas Resex da Terra do Meio. Acompanhei diversas vezes as lideranças nessas reuniões e 

registrei a falar da secretaria que sempre colocava que era difícil encontrar profissionais para 

atuarem em áreas mais isoladas, principalmente pelas difíceis condições de trabalho e pela 

baixa remuneração oferecida pela prefeitura, além disso, a secretaria na disponibiliza de 

recursos para construção e manutenção dessas escolas. 

 Diante desta situação uma das alternativas apresentada foi cooperação das 

comunidades com a secretaria de educação. As comunidades juntamente com as instituições 

parceiras conseguiriam recursos para instalação de estruturas, onde pudessem funcionar a 

escola, e a secretaria de educação entraria com a contratação do professor. Uma situação 

interessante foi à mobilização dos comunitários, que, além de promover a infraestrutura, 

foram atrás de pessoas que pudessem se candidatar ao cargo de professor para trabalharem 

nas Resex. A ansiedade pela escola era tão grande, que num trecho de um documento 

elaborado com a participação da comunidade e instituições parceiras, é possível notar que as 

famílias estavam dispostas a ter escolas para seus filhos estudarem: 

  “Para a construção da escola a comunidade se compromete a 

contribuir na mão de obra, desde que consigam os materiais necessários e 

combustíveis. Sugere-se inicialmente a construção de escolas com meia 

parede de madeira e tela até o teto para proteger de mosquitos. A cobertura 

pode ser de palha de Babaçu ou cavaco de madeira, por ser mais fresco e o 

piso pode ser de cimento queimado. Esse tipo de escola pode ser construída 

rapidamente pela comunidade até que um projeto mais adequado possa ser 

desenvolvido para a região” (Plano de Educação para as Resex da Terra do 

Meio, 2009, p. 17). 

 

 Após as reivindicações das comunidades, em 2010, a secretaria de educação 

contratou mais sete professores (todos da cidade), além das três remanescentes da primeira 

contratação, para atender demandas de educação reivindicada pelos moradores. Algumas 

reuniões foram feitas com a coordenadora de educação, das quais acompanhei junto às 

lideranças. As lideranças encontraram algumas pessoas dispostas a trabalhar nas Resex e 

fizeram indicação para a secretaria. Assim, em 2010,  o número de escola na foi se 

expandindo, funcionaram quatro escolas na Resex Rio Iriri, e na Resex Riozinho do Anfrísio 

passou a funcionar cinco escolas. Sendo que uma das escolas da Resex Riozinho do Anfrísio 

também atendia alguns moradores da Resex Rio Iriri, que moravam mais próximos.  
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Mesmo com a boa vontade da secretaria, esse quadro ainda não atendia todas as 

demandas apresentadas, pois devida à distribuição geográfica das famílias, e sem a 

disponibilização de transporte escolar não era possível todas as crianças chegarem as escola. 

Novas demandas foram aparecendo e novas articulações das lideranças foram sendo 

estabelecidas. Em cada ida das lideranças na cidade era difícil não ter uma demanda de 

reunião com a secretaria de educação. 

Ainda no ano de 2010 as associações, com apoio das instituições parceiras como o 

ISA e FVPP, conseguiram recurso para reformar ou construir as escolas em funcionamento, 

seguindo modelo de construção dos próprios moradores, de tábua com cobertura de palha e 

piso queimado, que serviu como modelo tanto para a Resex Riozinho do Anfrísio (Figura 12) 

quanto para a Resex Rio Iriri (Figura 13). 

 

 

 

Foto 12 – Escola da Comunidade Praia do Anfrísio, Resex Riozinho do Anfrísio, em 2010. Fonte: 

Instituto Socioambiental  
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Neste mesmo ano, através de uma demanda apresentada pelos moradores, de um local 

onde pudesse ter não só funcionamento do ensino do básico, e também séries mais avançadas, 

o Instituto Socioambiental, através de projetos, captou recurso para iniciar a construção de um 

conjunto de infraestrutura, que contemplava a construção de uma escola polo (maior, com 

mais salas de aula, cozinha e refeitório) e uma casa para o professor, posto de saúde e casa de 

enfermeiro. O projeto do ISA disponibiliza de recursos para construção de uma infraestrutura 

desse tipo para cada Resex. 

A escolha do local para instalação das estruturas foi discutida em várias reuniões com 

os moradores e com a secretaria de educação, seguindo as normas técnicas vigentes, padrões 

das moradias das populações locais e orçamentos disponíveis. No Riozinho do Anfrísio a 

decisão do local foi unânime, acompanhei algumas reuniões, de discussões sobre o local para 

receber as infraestruturas, e todos estão de acordo com o local, mas deixaram como demanda 

a possibilidade de se ter um subpolo em outra comunidade, no alto Riozinho. Os principais 

critérios, de escolha do local para o polo, levaram em consideração a centralização da região e 

números de famílias atendidas. Vale ressaltar que, pela dispersão geográfica nas duas Resex, 

Foto 13 – Escola da Comunidade São Francisco, Resex Rio Iriri, em 2010. Fonte: Instituto 

Socioambiental. 
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foram indicadas também pelos moradores outras comunidades que poderiam funcionar como 

subpolos. As construções foram iniciadas ainda em 2010, na comunidade Morro do Anfrísio, 

Resex Riozinho do Anfrísio (Figura 14).  Essas construções além do trabalhou operacional 

possibilitou uma reflexão sobre os desafios de ser implantar políticas públicas de qualidade 

nessas áreas. Por lado isso possibilitou uma grande aprendizagem e proporcionou sistematizar 

o custo financeiro de implantações, desse tipo de construções, em áreas isoladas, que poderão 

servir de parâmetros para futuras ações do poder público, em relação a construções públicas 

nessas áreas.   

 

 

 

Na Resex Rio Iriri as discussões sobre a definição do local para receber a estrutura da 

escola polo foram mais demoradas, exigiram mais reuniões, sobretudo por ser uma Resex que 

apresenta maior dispersão geográfica. Havia a ideia de ser fazer no início da Resex com o 

pensamento mais centrado no posto de saúde porque, segundo os moradores que apoiavam, 

facilitaria a remoção de pacientes com necessidades de atendimento na cidade. Outra ideia é 

de que deveria ser no meio da Resex, pois seria mais justo com o pessoal do alto, que vivem 

mais isolados, de acordo com as pessoas que apoiavam. A última reunião para definição 

aconteceu na comunidade Roberto, durante a assembleia da associação, na qual participei 

assessorando a associação. Foi uma discussão bem calorosa e depois de muito debate a 

comunidade acordou que fosse construído na parte central da Resex, com o compromisso da 

Foto 14 – Escola polo da Comunidade Morro do Anfrísio, Resex Riozinho do Anfrísio, em 2011. 

Fonte: Instituto Socioambiental. 

Foto X – Casa do professor da Comunidade Morro do Anfrísio, Resex Riozinho do Anfrísio, em 
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associação captar recurso para fazer um subpolo na parte baixa da Resex. A construção foi 

iniciada em 2012 e o local escolhido foi a comunidade Roberto. 

Antes de iniciar as construções, o Instituto Socioambiental propôs a Secretaria de 

Educação à celebração de um termo de cooperação técnica, onde as partes tinham 

responsabilidades especificas. O termo previa que o ISA seria o responsável pelo desembolso 

das despesas referente às obras, e que ao término das construções, a secretaria de educação se 

comprometeria em contratar/realocar professores para escolas, além de recursos para 

manutenção e funcionamento da mesma. O termo foi assinado, mas nem todos os 

compromissos foram assumidos.   

Além das demandas por escolas, a formação de professores também passou ser 

apresentada como uma necessidade, pois as maiorias dos professores contratados eram da 

cidade e nem sempre tinham experiência de trabalho com populações com características tão 

peculiares, como as do Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri.  A Fundação Viver Produzir e 

Preservar (FVPP), o Instituto Socioambiental e a Secretaria Municipal de Educação promoveu 

uma formação para os professores das Resex, realizada na comunidade Lageado, Resex 

Riozinho do Anfrísio, a partir de temas que abordaram a realidade das comunidades.   

Em 2011, o IBAMA concedeu a licença de instalação da Hidrelétrica de Belo Monte, 

o maior empreendimento da região. A instalação deste empreendimento mexeu com a 

dinâmica regional e trouxe uma grande oportunidade de empregos temporários, jamais visto 

na região. Apesar dos estudos não apontarem as Unidades de Conservação da Terra do Meio 

como diretamente afetadas pelo empreendimento, percebeu-se que a oferta de empregos e 

salários acima do mercado local fez com que alguns professores deixassem de lecionar nas 

Resex e fossem trabalhar no consorcio construtor ou nas empresas terceirizadas envolvidas 

com a obra de Belo Monte. Em uma conversa informal com um dos professores ele dizia que 

já tinha deixado currículo na empresa e logo que fosse chamado sairia da escola, pois seria 

mais bem remunerado e estaria mais próximo da família, já que ao trabalhar nas Resex ficava 

em torno de 3 meses longe da família. Meses depois ele foi contratado por uma empresa e 

deixou a escola. 

Além da situação relatada acima, em 2011 a atual secretária de educação, que já estava 

compreendendo a complexidade de implantação das politicas públicas em áreas isoladas e 

com características especificas, deixou o cargo municipal para assumir a Unidade Regional de 

Ensino (URE) do Estado. Com a entrada da nova secretaria houve uma reorganização na 

equipe da secretaria e isso teve reflexo no funcionamento das escolas. Neste contexto três 
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escolas, na Resex Riozinho do Anfrísio não funcionaram por falta de professor. Esse número 

não foi maior porque a secretaria lotou todos os outros professores com carga horaria de 200h 

mensais, independente da carga horária que eles cumpririam nas Resex, fazendo com que o 

salário ficasse mais compensatório para os professores.  

A paralisação das três escolas, na Resex Riozinho do Anfrísio, fez com que as 

lideranças das duas Resex se unissem mais uma vez para fazerem uma cobrança à secretaria 

de educação. Em março de 2012 eles entregaram uma carta de reivindicação à nova secretária 

de educação, onde cobravam imediatamente a contratação de professores para as escolas que 

estão paralisadas, para que as crianças, jovens e adultos não ficassem prejudicados com a falta 

de aula. Interessante que, nesta carta começam a aparecer novas demandas como, por 

exemplo, transporte escolar para as escolas em funcionamento, além de melhoria da merenda 

e contratação de merendeira, salários diferenciados para os professores para que pudessem 

permanecer nas comunidades e a visita técnica e acompanhamento pedagógico pela secretaria 

de educação. Apesar da reivindicação poucas demandas foram atendidas. Até 2011 a 

secretaria de educação não disponibiliza o transporte para os alunos, em alguns casos as 

comunidades conseguiam combustível com as instituições parceiras, alguns pais levavam seus 

filhos por conta própria ou na como na maioria das vezes as crianças remavam por horas em 

pequenas canoas, até chegar a escola (Figura 15). 

Com a construção da escola polo da Resex Rio Iriri, em 2012, os alunos da escola que 

funcionava na Resex Riozinho do Anfrísio, e que também atendia alunos da Resex Rio Iriri, 

passaram a estudar no Polo. Acompanhei a reunião, onde as comunidades das duas Resex 

entraram em acordo. A comunidade estava com anseio de ver a estrutura construída 

funcionando. Com a mudança apareceu a necessidade de colocar transporte escolar. A 

demanda do transporte escolar foi apresentada a secretaria de educação que não se opôs e 

atendeu de imediato a demanda do transporte. Neste mesmo período também houve o 

fechamento de uma escola na Resex Rio Iriri, por falta de alunos. Isso aconteceu em função 

da saída de alguns moradores para outras áreas ao longo da Resex, despovoando a região onde 

antes funcionava a escola. Essa mudança de local dentro da Resex e normal e permitida no 

Plano de Manejo, obedecendo algumas regras, e acontece às vezes em função de uma família 

ir morar mais perto dos parentes ou pra ficarem mais próximos dos piques de castanhais. 

 

 

 



58 

 

 

Alguns acontecimentos, em 2012, tiverem reflexo no funcionamento da educação nas 

Resex. As associações em parceria com as instituições parceiras com, ISA, ICMBio e FVPP, 

conseguiram aprovar projetos, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável 

do Xingu (PDRS), para construção de novas escolas e reformas das escolas já existentes, 

como formar de atrair cada vez mais o atendimento de suas demandas escolares. Assessorei a 

associação nesse processo, primeiro nas reuniões comunitárias ajudando as lideranças explicar 

o que era o PDRS e em que contexto as associações pretendiam participar. Depois na 

construção das propostas de projetos, no levantamento de demandas das comunidades. Esses 

projetos são elaborados a partir das demandas dos moradores colhidas nas reuniões 

comunitárias. Nos primeiros projetos as principais demandas estavam relacionadas a 

infraestrutura para educação (reforma e construção de escolas) e saúde (construção de postos 

nos subpolos). Além de demandas de comunicação com aquisição de rádios amadores e 

melhoria do transporte. Com os projetos aprovados, e com recurso disponível para investir em 

infraestrutura, a associação entrava em parceria com a secretaria, onde associação se 

responsabilizava pela estrutura e a secretaria pela contratação do professor e funcionamento 

Foto 15 – Sem acesso ao transporte escolar as crianças remam por horas para chegar até a escola, na 

Resex Rio Iriri, 2010 – Foto: Francinaldo Lima . 
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da escola. Foi uma estratégia interessante com resultados concretos.  No mesmo ano, a 

prefeita atual, que tentava reeleição, perdeu o cargo promovendo uma nova conjuntura na 

política do município. Isso, de certa forma, gerou uma expectativa muita grande em relação ao 

que poderia acontecer com as conquistas de lutas dos povos das Resex pelo direito a 

educação. A comunidade temia o fechamento das escolas, não se sabia como o prefeito 

trataria essas demandas tão complexas. 

Com a nova administração municipal houve mudanças na equipe da secretaria de 

educação. Logo no inicio do mandado as lideranças comunitárias, juntamente com as 

instituições parceiras procuraram os novos gestores do ensino municipal de educação para 

uma reunião onde foram apresentadas as situações das escolas. Ajudei na articulação da 

reunião e acompanhei as lideranças durante as mesmas. Na oportunidade as lideranças 

comunitárias convidaram a coordenadora de educação e do componente indígena para fazer 

uma visita às escolas da Resex, durante as reuniões das associações, que aconteceriam em 

maio de 2013. Pela primeira vez, uma equipe da secretaria de educação viajou para a Resex 

com o objetivo de conhecer a realidade local. Os técnicos da secretaria pode presenciar de 

perto as dificuldades enfrentadas pelas comunidades, e pode ouvir dos demais moradores as 

reivindicações de melhorias para educação. Acompanhei essas reuniões, que foram realizadas 

em várias comunidades. Ao pernoitarmos em uma das escolas, durante a viagem Nessa caiu 

uma forte chuva e ninguém conseguiu mais dormir porque em todos os cantos molhava. A 

coordenadora de educação pode sentir de perto as dificuldades que o professor e os alunos 

enfrentavam no dia a dia.  

A viagem foi importante para apressar algumas ações da secretaria de educação as 

Resex. A secretaria vez ampla divulgação da oportunidade de contratação de profissionais 

para atuarem nessas áreas, inclusive em mídias televisivas, o que despertou o interesse de 

diversas pessoas vindas de outras cidades e também de outros para trabalharem nas escolas 

das Resex. Neste mesmo ano o Ministério Público Federal realizou uma audiência pública 

para tratar sobre a questão de educação e saúde para as populações da Terra do Meio. Esta 

audiência contou com a participação de centenas de moradores da Resex, organizações da 

sociedade civil e representantes órgãos de educação e saúde da esfera federal, estadual e 

municipal, conforme visto num tópico anterior. 

   Na audiência pública alguns compromissos foram firmados pelos representantes dos 

órgãos de educação, tendo como um dos resultados concretizados, em novembro de 2013, a 

criação da lei municipal que garante salário diferenciando para os professores que atuarem nas 
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Unidades de Conservação da Terra do Meio. Esse fato foi considerado tanto pelas lideranças 

comunitárias, quanto pelos representantes de organizações parceiras, como o começo de um 

atendimento diferenciado para essas áreas, já que a lei determina salário com gratificações 

especificas a quem atua nessas áreas. O valor de um professor da Resex chega a ser três vezes 

mais que um professor da cidade.  Além disso, a prefeitura municipal se comprometeu em 

garantir transporte escolar para as escolas com necessidade do serviços, agente operacional 

para escolas com mais de 25 alunos, formação de professores e visitas pedagógicas periódicas 

às escolas das Resex. 

Os compromissos assumidos já haviam sido reivindicados desde 2012 pelas lideranças 

das Resex, em reunião com a secretaria de educação. Em 2014, pela primeira o transporte 

escolar da área das Reservas Extrativistas entrou como item no pregão presencial, realizado 

pela prefeitura do município para contratação do serviço.  Os próprios moradores se 

organizaram para participar do pregão, e hoje são remunerados pela prestação dos serviços 

nas escolas das comunidades, todas as escolas com necessidade do serviço foram atendidas 

em 2014. Além disso, foram contratadas merendeiras para escolas com número de alunos 

acima de 25. Neste mesmo ano foram atendidas demandas de abertura de mais três escolas, 

sendo duas na Resex Riozinho do Anfrísio e uma na Resex Rio Iriri. Um fato que me chamou 

atenção foi o processo para implantação, da escola citada acima, na Resex Iriri. Uma liderança 

comunitária fez por conta própria, o levantamento de alunos em idade escola, tirou copias de 

documentos dos pais e dos alunos, coordenou a construção da estrutura para funcionamento 

da escola na comunidade e chegou com tudo pronto na secretaria de educação, que 

prontamente atendeu a demanda. Um fato muito importante que caracteriza o inicio da 

autonomia dessas populações, na busca por seus direitos.  Assim, o ano de 2014 foi finalizado 

com seis escolas funcionando na Resex Rio Iriri e seis escolas na Resex Riozinho do Anfrísio 

(Tabela 3). 

  

 

                                     2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Resex Riozinho do Anfrísio   0 1 1 5 2 4 4 6 

Resex Rio Iriri                                                        2 2 4 5 5 5 6 

TOTAL                                                               3 3 9 7 9 9 12 

 

Tabela 3 – Números de escolas em funcionamento ao longo dos anos pós criação das Resex 

Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri – Altamira-PA . 
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 A seguir é apresentada a estrutura funcional das escolas em funcionamento nas Resex 

Rio Iriri e Riozinho do Anfrísio (Tabela 4 e 5). 

 

 

Nome Escola Professor Transp. 

Escolar 

Merendeira Situação da Escola 

Boa Esperança Sim Não necessita Não atende o 

requisito 

Boa. Construída com recurso 

da associação 

São Francisco Sim Sim Sim Excelente. Subpolo 

construído com recurso da 

associação 

*Ilha do 

Papagaio 

Sim Sim Não atende o 

requisito 

Em construção com recurso 

da associação 

Furo do Fava Sim Sim Sim Construída com recurso da 

Associação 

Roberto Sim Sim  Não atende 

ao requisito 

Excelente. Polo construído 

em parceria com o ISA 

São Lucas Sim Sim Sim Boa. Em construção com 

recurso da associação 

 

 

 

Nome Escola Professor Transp. 

Escolar 

Merendeira Situação da Escola 

Morro Verde Sim Sim Não atende o 

requisito 

Boa. Construída com recurso 

da associação 

Praia Grande Sim Não necessita Não atende o 

requisito 

Em  Construção com recurso 

da associação 

Morro do 

Anfrísio 

Sim Sim Sim Excelente. Polo construído 

em parceria com o ISA 

Novo Paraíso Sim Não necessita Não atende o 

requisito 

Construída com recurso da 

Associação 

Boa Saúde Sim Sim  Sim Boa. Construída com recurso 

Tabela 4 – Situação atual das escolas municipais da Resex Rio Iriri, 2015 – Altamira-PA . 

* Escola que funcionará a partir de 2015 

Tabela 5 – Situação atual das escolas municipais da Resex Riozinho do Anfrísio, 2015 – Altamira-

PA . 
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da associação 

Lageado Sim Sim Sim Boa. Subpolo em construção 

com recurso da associação 

 

3.4 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O ACESSO À EDUCAÇÃO 

 

 O acesso a educação pelos moradores das Resex Riozinho do Anfrísio e Rio 

Iriri exigiu uma somatórios de esforços dos atores envolvidos, sobretudo a própria 

comunidade, desde a implantação das primeiras escolas até os serviços necessários para o 

funcionamento delas. 

 Observou-se as dificuldades enfrentadas para implantação das primeiras 

escolas nessas áreas e a falta de estruturas adequadas para funcionalidade do ensino. Outros 

estudos revelam que as condições precárias da educação, em áreas extremamente isoladas, 

não é só a realidade dos moradores da Terra do Meio, e sim fruto de um quadro da educação 

pública escolar no Brasil que, de uma maneira geral, enfrenta problemas que, infelizmente, 

atingem o sistema educativo como um todo e os atores sociais envolvidos.    

 As parcerias com organizações não governamentais e o desenvolvimento de 

projetos sustentáveis contribuíram, em boa parte, para resolver questões de infraestrutura e 

possibilitar a atração da política educacional. A promoção desta educação é dever da 

prefeitura de Altamira, através da coordenação de educação, que levou para as Resex a 

educação escolarizada, muito mais adequada aos modelos da cidade. 

 Em função da dispersão das famílias, ao longo dos rios, e após o 

funcionamento das primeiras escolas, aumentou-se a pressão pela contratação de mais 

professores, para funcionamento do ensino em outras comunidades e pelos serviços de 

transporte escolar e merendeiras. Atualmente, depois de muita luta principalmente das 

lideranças dessas comunidades, com apoio das organizações não governamentais, foram 

implantadas seis escolas de ensino fundamental menor
9
 em cada Resex, com a garantia de 

transporte escolar onde houve a necessidade. Em 2015, iniciou-se o atendimento do ensino 

fundamental maior (do 6º ao 9º ano) em um polo da Resex Riozinho do Anfrísio e um polo da 

Resex Rio Iriri. 

                                                 
9
 Ensino que vai do primeiro ao quinto ano. 
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 Pelo lado das lideranças comunitárias foi um importante ganho, ter suas 

principais demandas sendo atendidas. Para os pais é muito importante que os filhos aprendam 

o que eles (pais) não tiveram a oportunidade de aprender. Essa percepção não seria diferente, 

se considerarmos que grande parte destas famílias até pouco tempo via e não enxergava as 

palavras escritas, dada à falta de escola ou qualquer outra forma de alfabetização. Para as 

lideranças é importante se discutir a implantação de séries avançadas para os alunos das 

Resex, é que se for preciso continuaram lutando em busca de seus direitos.  

 No entanto, para os representantes do órgão gestor e das organizações 

governamentais, o fato destes professores não terem formação ou preparação, que os 

permitam entender as populações tradicionais e a falta de experiência para trabalhar em uma 

realidade muito diferente da cidade é motivo de preocupação e exige muitos cuidados. 

Destacam que é fundamental que a educação respeite o modo de vida das populações 

tradicionais, e que é preciso avançar na adequação das politicas públicas para essas 

populações.   

De acordo com a representante da secretaria de educação, a instituição está buscando 

alternativas que atendam as especificidades dessas áreas, onde o custo da educação é bem 

mais alto e não há recursos diferenciados para trabalhar. A secretaria já adaptou instrumentos 

legais internos para poder atender demandas de aberturas de escolas nas Resex, em 

comunidades onde o número de alunos é bem pequeno. Está sendo pensando um modelo de 

calendário escolar diferenciado e tens investido na preparação dos professores com formações 

que contemplam temas geradores sobre a realidade das Resex.  

Para os professores, que atuam nessas áreas, é um grande desafio trabalhar com uma 

realidade tão complexa e peculiar.  Para eles, é necessário encontrar meios para que a 

educação possa ser adequar à realidade local. Entre os principais motivos apontados pelos 

professores, que levaram a escolha de trabalhar nessas áreas, está a remuneração, que com a 

aprovação da lei municipal, que prever gratificações aos professores que atuam nas Resex, 

elevou significativamente o salário dos professores, ficando acima do salário de outros 

professores que atuam em regiões isoladas, inclusive áreas bem próximas das Resex. Notou-

se que a maioria dos professores não sabia o que é uma Resex e desconhecem a existência do 

Plano de Gestão da UC. 

A conquista de um salário diferenciado para os professores das Resex também foi 

fruto da luta pela educação dos moradores das Resex, numa conjuntura regional desfavorável, 

onde pelos salários disponibilizados pela prefeitura não atrai o interesse desses profissionais. 
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Se por um lado este fato resolve a situação da falta de professores, por outro, cria uma 

possibilidade de se ter pessoas sem a formação adequada para trabalhar com a realidade 

dessas populações. Arroyo (1998) relata que a escola é um lugar onde se educa, e que os 

processos educativos se constroem também nas relações cotidianos, como no trabalho, na 

família, nas lutas sociais entre outros, e que o papel do professor (da escolar) é transformar 

esses conhecimentos em projetos pedagógicos que possam conectar os saberes da escola com 

os saberes, a cultura e a história dos atores envolvidos.   

 Se o principal objetivo das unidades de conservação de uso sustentável, no caso as 

Resex, é valorizar e preservar o modo de vida tradicional, a escola tem um papel fundamental 

na manutenção das formas tradicionais de ensino e aprendizado que se fundam nas relações 

familiares e, a partir delas, se ampliam a outros espaços. 

 Neste sentindo, o processo de acesso à educação por populações tradicionais da Terra 

do Meio tem promovido uma aprendizagem de luta e de construções de relações com atores 

externos. Não obstante, a educação escolar poderá contribuir para melhor compreensão dos 

caminhos a serem percorridos e consequentemente mais autonomia no acesso a políticas e na 

determinação do futuro da população da Resex, que vêm gradativamente “enxergando” as 

palavras e aos poucos entendendo melhor um conjunto de direitos que historicamente lhes foi 

negado. 

 

3.5 - PROCESSO DE CONQUISTA DE SAÚDE 

 

3.4.1 - Contextualização da Saúde na Terra do Meio 

 

  

 Para comunidades ribeirinhas localizadas as margens dos rios que dão nome as 

duas Reservas Extrativistas os conhecimentos tradicionais sempre foram essenciais para o 

cuidado com a saúde, como o conhecimento dos elementos da floresta e dos rios, como 

também as rezas e simpatias que curam por meio do conhecimento tradicional e da fé. São 

conhecimentos que foram herdados da convivência de várias gerações com a floresta, os 

animais e as pessoas que nela habitam. Por muitos anos este foi único meio de cuidar da 

saúde, os mais experientes, muitas vezes fazendo o papel do profissional de saúde, e a floresta 

a farmácia.  

 Em uma conversa informal com seu Herculano Porto, ele relatou-me que na 

época da extração forte da borracha, na região (1950) muitas pessoas morreram de uma 

doença, que na época era desconhecida para eles, e que hoje eles conhecem por malária. A 
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pessoa dava uma febre alta mistura com frio e tremia tanto que batia os queixos, diz seu 

Herculano, relatando os sintomas de um paciente na época de extração da borracha, a gente 

dava remédio do mato, mas em muitos casos não tinha jeito a pessoa morria. Quando ele 

aguentava até a cheia do rio, o patrão às vezes levava para cidade para buscar tratamento. 

 Com a implantação dos postos de saúde nas aldeias mais próximas, as pessoas 

das Resex buscavam assistência, principalmente na Terra indígena cachoeira seca, Curuaia e 

Xipaia, que fica a aproximadamente um dia todo de viagem de barco da Resex Riozinho do 

Anfrísio. Apesar da boa receptividade, esses postos muitas vezes não têm remédios nem 

dispõem de estruturas para remoção imediata de pacientes em estado mais graves. 

 Os primeiros profissionais de saúde que se aproximaram das comunidades 

extrativistas foram os agentes da Superintendência de Campanha em Saúde Pública 

(SUCAM), atualmente a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), que subiam os rios 

fazendo o controle ou erradicação das grandes endemias do Brasil, como por exemplo, a 

malária. Segunda a Funasa hão  e isso acontecia uma vez por anos, e às vezes ficavam mais de 

2 anos sem fazer por falta de medicamentos ou transporte. 

 Durante os processos de criação da Reserva extrativista Riozinho do Anfrísio, 

em 2004, na comunidade Bom Jardim, havia um comando de saúde acompanhando as ações 

dos órgãos que trabalhavam pela criação da Resex. Durante uma reunião a comunidade 

demandou, como ação imediata, a necessidade de se ter pelos menos agentes de saúde e que 

fossem morador local. Assim foi realizada uma seleção com quatro pessoas da comunidade, 

que minimamente sabiam ler e escrever, e desses, dois foram selecionados para ocupar o 

cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS).  

 As duas pessoas selecionadas para o cargo de ACS tiveram que ir para cidade 

fazer treinamentos e realizar o processo de contratação pela secretaria de saúde. Um dos ACS, 

Benedito Freire, que chegou a trabalhar para empresas que grilavam terra na região, conta que 

ficar na cidade por mais de trinta dias fazendo o treinamento só foi possível porque contou 

com apoio de pessoas ligadas as instituições que apoiavam a criação da Resex, pois a sem a 

contratação a secretaria não podia fornecer nenhuma apoio financeiro a eles. Após os 

treinamentos eles foram contratados pela secretaria de saúde e retornaram à comunidade para 

exerce as atividades, no ano de 2005. 

 Os dois agentes comunitários de saúde, foram distribuídos na Resex Riozinho 

do Anfrísio de forma a atender todas as comunidades. Nessa lógica, um dos ACS ficou 

responsável por atender as famílias que moram do início ao meio da Resex e o outro a partir 
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do meio até o final da Resex. O trabalho do ACS está centrado numa ação mais preventiva 

dando orientações, fazendo tratamento de água e indicando pessoas para tratamento médicos 

na cidade. 

 Essa pode ser considerado a primeira conquista relacionada a saúde que 

moradores da Resex Riozinho do Anfrísio tiveram após anos na invisibilidade. E apesar de ser 

uma conquista importante ainda não era suficiente para amenizar a situação de saúde da 

população. Primeiro porque a função do ACS era centrada na ação preventiva, e segundo que 

pela distribuição espacial e somando a isso a falta de estrutura para deslocamento eles não são 

suficientes para atender toda a extensão da Resex. 

 A malária sempre foi um dos principais agravos à saúde da população 

ribeirinha. Os casos de malária nas Resex eram altíssimos. Diante desta situação, em 2005, a 

comunidade demandou da secretaria a contratação de um microscopista, pessoa responsável 

por diagnosticar e orientar a medicação de pacientes com malária. A secretaria de saúde, 

através do setor de endemias, acatou a indicação da comunidade e contratou uma moradora da 

Resex que foi treinada e passou a exercer a função de microscopistas na comunidade. Essa 

também foi mais uma conquista importante, mas que também era muito limitada, uma vez que 

tratava apenas de um agravo e somente uma pessoa não daria conta de atender todas as 

demandas, pela extensão territorial da Resex.   

 Em 2008, uma ação conjunta do Ministério da Defesa – Comando da 

Aeronáutica, Ministério da Saúde, Nível Central da SESPA – Departamento de 

Epidemiologia/Imunização, de Altamira, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA e 

Movimentos Sociais que atuavam nas comunidades ribeirinhas e extrativistas da Terra do 

Meio realizaram uma campanha de vacinação denominada de Operação Gota (Figura 16), que 

teve como objetivo realizar imunização, através de vacinação, contemplando as áreas de 

difícil acesso, sendo priorizadas as áreas ribeirinhas, principalmente as que são totalmente 

carentes de assistência à saúde. A priorização do público alvo da ação está justifica-se 

vulnerabilidade social em que vivem os moradores dessas áreas, conforme trecho do relatório 

da operação: 

 

 Atualmente a diversidade das paisagens e dos muitos “Brasis”, 

historicamente constituídos, não está reconhecida e é pouco captada pela 

ótica de uma parcela expressiva da sociedade civil e estatal. A Operação 

Gota representa um grande avanço na garantia dos direitos destas 

populações, em situação de vulnerabilidade social, principalmente 

Beiradeiros, assistidos com política de baixa resolubilidade e/ou excluídos 
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de qualquer processo de atenção à saúde (Relatório da operação gota, 2008, 

p. 55). 

 

 
  

 

  

 

 Em 2009, durante a “Expedição Terra do Meio: Educação, saúde, produção e 

cidadania”, um comando médico da secretaria municipal de saúde realizou ações relacionadas 

à saúde como multivacinação de suscetíveis, atendimento odontológico, palestras educativas 

sobre higiene bucal e consultas médicas (Figura 17). Vale ressaltar este período foi marcado 

pela formação dos conselhos deliberativos das Resex e pela aproximação das instituições 

governamentais, sobretudo as que são responsáveis pela promoção da educação e saúde, e isso 

contribuiu para os avanços alcançados no campo dessas politicas públicas.  

 

Foto 16 – Ações de imunização nas Resex Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri, em campanha realizada em 

2008 – Altamira-PA . Foto: Sesma. 
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 Em 2010, o Instituto Socioambiental ambiental, em parceria com a secretaria de 

educação, lançou um Termo de Referência (TDR) para contratação de uma consultoria para 

realização de um diagnóstico da saúde nas Resex da Terra do Meio. O consultor contratado 

foi um médico sanitarista da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP, Douglas Rodrigues. Para desenvolvimento do diagnóstico foram realizadas 

reuniões com representantes da secretaria de saúde para entender sobre a estrutura de 

atendimento de saúde municipal e a realização de viagem à Resex Riozinho do Anfrísio e Iriri 

com o objetivo de fazer um diagnóstico inicial da situação de saúde das comunidades 

ribeirinhas extrativistas, e estabelecer parâmetros, princípios e diretrizes que possam 

colaborar na implementação de um modelo de atenção básica à saúde para as comunidades 

das Reservas Extrativistas da Terra do Meio.  

 A viagem da consultoria para as Resex ocorreu durante as reuniões do conselho 

deliberativos das Resex, isso facilitou o deslocamento das pessoas das comunidades mais 

distantes e possibilitou que o consultor tivesse momentos de diálogos com as lideranças das 

Resex (Figura 18).  

Foto 17 – Atendimentos de enfermagem nas Resex Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri, durante a expedição 

Terra do Meio, 2009 – Altamira-PA . Foto: Sesma. 
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Figura 18 – Processo participativo durante o diagnostico de saúde nas Resex da Terra do  Meio, 2010 – 

Altamira-PA . Figura: ISA. 

 

 Os resultados do diagnóstico serviram para traçar um perfil epidemiológico mais 

aproximado das populações das Resex Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri. De acordo com dados 

do relatório da consultoria entre os principais agravos a saúde das populações está à 

hipertensão arterial sistêmica, ira e a malária (Gráfico 1).  

 Ainda de acordo com os dados do relatório o grande número de queixas abdominais e 

de eliminação de vermes pelas fezes, especialmente em crianças em idade pré-escolar e 

escolar é reflexo da falta de saneamento básico nas comunidades. Além da gestação precoce, 

a maioria das mulheres entre 25 e 35 anos tem pelo menos 5 filhos, que na maioria são partos 

feitos na própria casa e assistido por parteiras locais, não havendo um acompanhamento 

médico através do pré-natal. 
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 Ainda durante a viagem da consultoria uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde 

realizou atendimentos odontológicos, consultas e palestras educativas. A secretaria de saúde 

sempre enfatiza as dificuldades de custeio e, principalmente, logísticas, assim, tenta-se 

aproveitar oportunidades, inserindo comandos de saúde em viagens da associação de 

moradores ou de equipes de outras instituições como ICMBio e o ISA, que se deslocam 

periodicamente para a área, sobretudo em épocas de reuniões comunitárias onde as pessoas 

estão mais concentradas num mesmo local facilitando a logística do atendimento. 

 O modelo dos comandos de saúde consiste em ações de campanhas de assistência em 

saúde muito importante e que merece reconhecimento, dadas às dificuldades enfrentadas pela 

secretaria de saúde. Entretanto, isoladamente tem pouca resolutividade e não resolver o déficit 

de saúde nas Resex. Os comandos passaram a fazer parte das ações da secretaria municipal de 

saúde e eram realizadas a cada seis meses, e a às vezes por falta de recurso, apenas um 

comando era realizado. Nos últimos três anos foram realizados 4 comandos de saúde, destes 

um foi custeado totalmente pela secretaria de saúde, em 2013. A secretaria alega, que devida 

às distâncias, esses comandos geram uma despesa muito alta com pagamento de equipe e 

logística e nem sempre o município dispõe de recursos para realizar mais vezes esse tipo de 

comando.   

Gráfico 1 – Principais agravos a saúde nas Resex da Terra do Meio, 2010 – Altamira-PA . Dados: 

Sesma. 
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 Um seminário técnico sobre planejamento em saúde para populações extrativistas da 

Terra do Meio foi realizado com o objetivo de apresentar os resultados da consultoria 

contratada em 2010, avaliar e validar  a proposta de um plano de atendimento integral à saúde 

das populações extrativistas da Terra do Meio. Neste seminário foi fundamental a participação 

de um conjunto de atores, sobretudo das lideranças comunitárias, dos agentes comunitários de 

saúde e dos microscopistas das Resex (Figura 19). 

  

 

  

 Outro evento importante foi realizado na cidade de Brasil Novo, a aproximadamente 

45 km de Altamira, um encontro de saúde organizado pelo Ministério da Saúde, com 

participação das secretarias de saúde da região, secretaria estadual de saúde e organizações da 

sociedade civil organizada, onde na oportunidade representantes das comunidades 

extrativistas da Terra do Meio e de instituições parceiras puderam apresentar os resultados do 

seminário de saúde, realizado anteriormente. Os objetivos do encontro de saúde, em Brasil 

Novo, foi dialogar sobre o planejamento estratégico da saúde na região de abrangência dos 

impactos da construção da Usina de Belo Monte e inserção da Saúde no Plano de 

Desenvolvimento Regional do Xingu - PDRS Xingu, com o proposito de fortalecer a questão 

da atenção à saúde para a região do Xingu, sobretudo as populações extrativistas e a 

implantação de um plano de saúde para essas áreas. 

Foto 19 – Equipe de avaliação e validação  da proposta de atendimento a saúde nas 

Resex, com a participação de lideranças e agentes de saúde das Resex  – Altamira-PA . 

Foto: ISA. 
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 Os resultados da consultoria de diagnóstico da saúde e a proposta de elaboração do 

modelo de atendimento a saúde das populações extrativistas da Terra do Meio foram 

dialogados durante as reuniões dos conselhos deliberativos das Resex, tendo relevantes 

contribuições dos moradores das comunidades e das instituições externas que compõem os 

conselhos. O plano foi consolidado em 2013 e tem embasado a adequação de políticas 

públicas para áreas ribeirinhas em escala nacional.  De acordo com a notícia publicada no site 

do Instituto Socioambiental (2014), o Ministério da Saúde publicou a portaria nº 835/2014 

que amplia em 80% os recursos para equipes Saúde das Famílias Ribeirinhas e Fluviais. A 

medida permite maior acesso das populações ribeirinhas à rede pública de saúde e foi 

elaborada a partir da proposta de modelo de atenção integral a saúde, realizado nas Reservas 

Extrativistas da Terra do Meio. Ainda de acordo com a matéria as novas regras redefiniram a 

organização das equipes Saúde da Família para a população ribeirinha. 

 

3.4.2 – O acesso à saúde na Terra do Meio 

 

 
 As populações das Reservas Extrativistas da Terra do Meio, como bem 

sabem, foram durante décadas totalmente excluídas das políticas promovidas 

pelo estado Brasileiro. Tiveram recentemente os direitos a Terra 

reconhecidos com a Criação das Reservas Extrativistas, porém há agora um 

enorme desafio para o desenvolvimento de políticas adequadas de assistência 

básica para esses povos, das quais a Saúde ocupa lugar central, junto com a 

necessidade de educação (Ofício s/n, 2009, p.2).  

 

 O texto acima foi extraído de um ofício, elaborado pelas lideranças das associações 

das Reservas Extrativistas Riozinho do Anfrísio (AMORA) e Rio Iriri (AMORERI), com 

apoio da Fundação Viver Produzir e preservar, Instituto Socioambiental, Movimento de 

Mulheres Trabalhadoras do Campo e da Cidade de Altamira – MMTCCA, e, enviado ao 

secretário municipal de Saúde de Altamira, reivindicado a o desenvolvimento de políticas 

públicas, destacando que a saúde e educação ocupam lugar central, num passivo social que o 

estado tem com as populações que vivem na região da Terra do Meio. O oficio é data de 

2009, cinco anos após a criação da Resex Riozinho do Anfrísio e três anos pós criação da 

Resex Rio Iriri. Isso demostra que o acesso aos serviços públicos, que foram negados por 

muitas décadas e que as comunidades acreditaram que chegariam com a criação das unidades, 

não seu deu de forma automática e espontânea. 

 Os debates sobre a saúde nas Resex começou a ganhar corpo e espaço dentro dos 

órgãos governamentais de saúde, sobretudo da Secretaria Municipal de Saúde, após realização 
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dos diagnósticos socioeconômicos que subsidiaram os Planos de Manejo (ou Planos de 

Gestão), de cada uma das Reservas Extrativistas da região, realizados entre os anos de 

2006/2007, com ampla participação da população das Resex, ICMBio e instituições da 

sociedade civil organizada.  

 Ao passarem a existir para o Estado brasileiro, os moradores das reservas extrativistas 

da Terra do Meio, com apoio de instituições ligadas ao movimento social da região, começam 

a se organizar e buscar aliados na luta por seus direitos, previstos na Constituição Federal – 

CF de 1988, que garante direito inalienável de todo cidadão brasileiro, independente de onde 

se localize, ter acesso às políticas públicas de saúde e educação, devendo o Estado encontrar o 

meios adequados para cumprir sua função (Brasil, 1988), e no decreto nº 6.040/2007 da 

Política Nacional de Povos e comunidades Tradicionais – PNPCT, que prever a promoção 

desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais com ênfase no 

reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, 

econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de 

organização e suas instituições (Brasil, 2007). 

 Na Resex Riozinho do Anfrísio a primeira conquista na área da saúde está relacionada 

com a contratação de dois agentes comunitário de saúde, em 2005, fruto das primeiras 

reivindicações das comunidades durante as etapas de criação da Resex. Os dois agentes 

contratados são moradores da Resex, e que foram indicados pelas comunidades para exercer 

ao cargo. Anos depois esses agentes comunitários de saúde foram efetivados ao quadro de 

funcionários da prefeitura municipal de saúde, que por uma lei municipal efetivou todos os 

agentes comunitários de saúde contratados até aquela data, e restringiu a contratação de novos 

ACS somente através de concurso e com nível de escolaridade mínima de ensino médio. 

 Devido ao aumento dos casos de malárias na região, diagnosticados, na maioria das 

vezes, somente quando a equipe de dedetização da secretaria de saúde passava pela área, de 

ano em ano, a comunidade demandou a contratação de um microscopista permanente para 

diagnosticar e orientar o tratamento da doença. A secretaria de saúde realizou a contratação e 

o treinamento de uma moradora da comunidade Bom Jardim, localizada na parte inicial da 

Resex, que passou a cuidar dos casos de malárias em toda a extensão da Resex. Quando 

alguém apresentava sintomas da doença se deslocava da sua comunidade até a microscopista 

para fazer o diagnóstico. Para os moradores da parte final da Resex chegar até a 

microscopistas eram necessários pelo menos dois dias de viagem.  



74 

 

 Na Resex Rio Iriri as primeiras conquistas relacionadas à saúde foram em 2006, com à 

contratação de uma agente de saúde, que atendia toda a extensão da Resex Rio Iriri, e um 

microscopista que atendia da parte central da reserva até sua porção final. As duas pessoas 

contratadas tinham relação de parentesco, eram mãe e filho, estavam morando na Resex mas 

haviam morado um tempo na cidade. Os moradores da parte inicial da Resex Rio Iriri eram 

atendidos pelo microscopista da Maribel, uma comunidade de extrativistas que, por 

indefinição fundiária, ocupam uma porção da Terra indígena Cachoeira Seca. 

A tabela 5, apresenta a estruturas de saúde nas Resex Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri, após a 

criação das Unidades. 

 

 

 

Unidade de Conservação Estrutura de saúde Extensão (rio) 

Resex Riozinho do Anfrísio 02 agentes Comunitários de saúde 

01 Microscopista 

132 km 

Resex Rio Iriri 01 Agente Comunitário de Saúde 

01 Microscopista 

 

250 km 

 

 

 Considerando a extensão territorial das unidades, a dispersão geográfica e o 

número de famílias a estrutura disponível não era suficiente para atender as demandas das 

comunidades. Além disso, as condições de trabalhos destes profissionais (ACS e 

microscopistas) eram bastante limitadas. Não havia disponibilização de transportes rápidos 

para que eles pudessem realizar os trabalhos em todas as casas, e nem sempre a secretaria de 

saúde contribuía com combustível para os trabalhos de visitas necessárias do ACS, nem para 

o deslocamento dos para cidade em períodos de treinamentos. No laboratório da malária 

faltavam medicamentos, ou muitas vezes esses medicamentos venciam e a reposição não era 

imediata. 

Com a criação dos conselhos deliberativos, em 2008, o fortalecimento das associações 

e sua articulação com instituições do governo e da sociedade civil, ampliam as discussões 

sobre a necessidade do atendimento de saúde à população extrativista da Terra do Meio. As 

reuniões dos conselhos deliberativos das duas Reservas eram realizadas juntas. Geralmente 

elas se davam em três dias, sendo um dia para discussões e encaminhamentos para questões 

comuns as duas, e um dia para cada unidade discutir questões mais específicas. As demandas 

pelas politicas públicas sempre foram semelhantes e as reivindicações pela implantação 

dessas políticas, muitas vezes, foram feitas de forma conjunta. 

Tabela 6 – Estrutura de saúde nas Resex Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri, em 2006. Os dados do 

foram são dos planos de manejos das unidades. 
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Uma carta de reivindicação elaborada a partir de demandas apresentadas durante as 

reuniões dos conselhos deliberativos, reuniões comunitárias e durante a expedição Terra do 

Meio, em 2009, pelas lideranças das Resex Riozinho do Anfrísio e Resex Rio Iriri com apoio 

das instituições parceiras, iniciava uma longa jornada de conversas e cobranças de melhorias 

para a saúde nas áreas das Reservas extrativistas. Na carta as lideranças cobravam, dentre 

outras demandas, o desenvolvimento de uma política pública municipal diferenciada de 

atendimento a saúde, que considerasse os aspectos culturais e de dispersão geográfica das 

famílias, a contratação de mais agentes comunitários de saúde, a garantia de remoção imediata 

de pacientes em estados mais graves e suporte diferenciado na cidade de Altamira para as 

famílias que vêm das Resex (a viagem da Resex para Altamira pode demorar até vinte dias, 

dependendo da época do ano e condições do Rio e as famílias geralmente não tem assistência 

na cidade e nem meios para sustento, sendo assim, o retorno das mesmas deve ser o mais 

rápido possível para as Resex). 

Os Beiradeiros da Terra do Meio, quando em Altamira, são atendidos pela rede 

pública de saúde, especialmente por serviços hospitalares e de pronto atendimento. Essa rede 

de  saúde de Altamira em geral têm dificuldades para oferecer boa cobertura de serviços até 

mesmo aos munícipes urbanos e da zona rural mais próxima da sede do município, agravado 

ainda mais pela atração de pessoas em função de Belo Monte, imagine para populações que 

vivem geograficamente isoladas, que para chegar até um pronto atendimento, em Altamira, 

viajam dias em barcos, enfrentando bastantes dificuldades de locomoção.  

Não existe um fluxograma de atendimento especializado na rede municipal de saúde 

que contemple toda essa complexidade operacional de atendimento a saúde de Beiradeiros, na 

cidade. Quando em Altamira, essas pessoas não conseguem se direcionar sozinhos para serem 

atendidas nos moldes operantes do sistema de saúde, sobretudo em situações de alta 

complexidade, que exigem tratamento especializado, muitas vezes realizados fora do 

domicilio, na capital do estado.  

Há registros em que moradores, das Resex Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri, que 

vieram a falecer aguardando, por vários meses, consultas e/ou procedimentos cirúrgicos mais 

especializados, inclusive autorizações do órgão estadual de saúde para tratamento fora do 

domicílio. Soma-se a isso a falta de estrutura e condição financeira dessas pessoas para 

permanecerem longos períodos na cidade. Como o caso do Sr. Sebastião Freire, de 60 anos, 

que ficou, da ultima vez que veio para cidade, quatro meses aguardando consulta com 
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oncologista, não resistindo e vindo a falecer, sem se quer descobrir a doença que havia lhe 

acometido. 

A ida de beiradeiros das Resex para Altamira era constante, mesmo em casos menos 

complicados, sobretudo porque não havia na Resex um posto de saúde para dá atendimento. 

Após dialogar com as comunidades, o ISA conseguiu aprovar um projeto em que previa 

recursos para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e casa para o profissional 

de saúde em cada uma das Resex. Este projeto abrange a construção de um polo de inclusão 

social e desenvolvimento socioambiental em cada Resex contendo, além da UBS e casa do 

enfermeiro, uma pista de pouso, uma escola e casa para o professor e alojamentos para 

visitantes (Figura 20). Foi celebrada uma parceria entre o ISA e a Secretaria Municipal de 

Saúde, no sentido de garantir a manutenção e funcionamento da UBS. Neste sentido, foi 

elaborada uma proposta de convênio, que depois de debatida e ajustada foi assinada pelas 

partes, em 2010. 

 

 

 

 

Foto 20 – Polo de inclusão social e desenvolvimento socioambiental da Resex Riozinho do 

Anfrísio, com posto de saúde, escola e pista de pouso, 2012. Foto: Francinaldo Lima 
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No mesmo período, a agente comunitária de saúde e o microscopista da Resex Rio 

Iriri retornaram para morar na cidade deixando a área completamente descoberta e sem 

nenhum tipo de assistência. Até então no Riozinho do Anfrísio só existiam os dois ACS e 

uma microscopista. As lideranças comunitárias das duas Resex reuniram-se novamente com o 

secretário de saúde para buscar soluções aos problemas de saúde enfrentados pelas 

populações da Terra do Meio. Mais uma vez eles entregaram uma carta de reivindicação 

apresentando algumas as principais demandas. Cópias da carta foram enviadas ao Ministério 

Público Federal, Ministério da Saúde, ICMBio e Secretaria Estadual de Saúde. No inicio do 

documento as lideranças destacam: 

  “Queremos alertar as autoridades para o grave estado da Saúde nas 

Reservas Extrativistas do Riozinho do Anfrísio e do Rio Iriri. Nos últimos 2 

meses, 61 pessoas com queixas de malária procuraram a única microscopista 

da região, residente no Riozinho do Anfrísio, destes 51 casos foram 

positivos. Além destes muitos moradores foram diretamente para Altamira 

ou Uruará em busca de socorro, sendo que o número total de pessoas com 

malária deve passar de 100 casos” (Carta de reivindicação das lideranças das 

Resex Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri, 2010, p. 2). 

 

 

Na carta as lideranças apresentam a necessidade de contratação de mais agentes de 

saúde e de pelo menos dois microscopistas por Resex. Eles reforçaram ainda que as 

contratações deveriam priorizar os moradores das Resex, diminuindo a chance de abandono 

do trabalho por parte do profissional, como aconteceu na Resex Rio Iriri. 

Por uma mudança na legislação a prefeitura só pode contratar ACS com nível de 

escolaridade no mínimo de nível médio e que ocorra através de concurso. O que inviabiliza a 

participação de moradores das Resex, que não atendem ainda ao nível de escolaridade 

exigida. Um fato que já se tornou motivo de reflexão, pois de acordo com especialistas a 

contratação e formação dos profissionais das Resex são fundamentais para a consolidação dos 

serviços de saúde nas regiões onde atuam, por serem conhecedores da realidade e por 

diminuir as chances de evasão de trabalho.  

Contudo, a secretaria atendeu ao pedido de contratação dos microscopistas e 

disponibilizou 3 vagas, em 2011. Sendo uma para atender na parte inicial da Resex Rio Iriri, 

comunidade São Francisco, e dois para atender a parte inicial e a porção final da Resex 

Riozinho do Anfrísio, nas comunidades Praia do Anfrísio e Lageado, respectivamente. O 

microscopista da comunidade Praia do Anfrisio, consegue da assistência aos moradores do 

alto Iriri por estarem mais próximos. Assim, em 2011 a estrutura de saúde para as duas Resex 

está apresentada na tabela 6.  
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Unidade de Conservação Estrutura de saúde Extensão (rio) 

Resex Riozinho do Anfrísio 02 agentes Comunitários de saúde 

03* Microscopista 

132 km 

Resex Rio Iriri Sem Agente Comunitário de Saúde 

01 Microscopista 

250 km 

 

 

A construção da UBS iniciou na Resex Riozinho do Anfrísio em 2010 e foi finalizada 

em 2011. Na Resex Rio Iriri a UBS foi iniciada e finalizada em 2012. Isso representou mais 

um avanço na luta pela melhoria da saúde para as famílias extrativistas da Terra do Meio e 

gerou uma boa expectativa por parte dos moradores que tanto demandavam por um posto de 

saúde para as Resex, assim como tinha nas aldeias indígenas vizinhas. 

Apesar dos dois postos ficarem prontos desde 2012, e mesmo com um termo 

cooperação assinado, entre a prefeitura e o ISA, em que a prefeitura assumia o compromisso 

de contratar profissionais e manter as UBS funcionando após a entrega das obras, a 

comunidade só pode ter atendimento nas UBS dois anos mais tarde. Vale ressaltar que no 

meados de 2011 houve mudança de secretário municipal de saúde e isso pode ter afetado nas 

ações para cumprimento do acordo. Com o novo secretário de saúde foi realizada uma reunião 

em Altamira onde algumas lideranças comunitárias e representantes do ISA informaram sobre 

a existência do termo de cooperação, firmado na gestão do antigo secretário. O novo 

secretário assumiu da sequencia ao que foi acordado no termo, mas novamente isso não 

aconteceu. 

 O não cumprimento do acordo por parte da administração municipal criou um clima 

de insatisfação nas comunidades, e fez com que as lideranças pressionassem novamente a 

secretaria de saúde para contratação dos técnicos de enfermagem para atuarem na área.  Numa 

carta solicitando melhorias para o atendimento de saúde nas Resex da Terra do Meio, enviada 

ao secretário municipal de saúde, ao secretario estadual de saúde e ao Procurador do 

Ministério Público Federal, elaborada durante o terceiro Módulo do curso em gestão 

territorial, promovido pelo ISA e a FVPP, em que participam lideranças das duas Resex, são 

apresentadas demandas como a contratação de 2 técnicos de enfermagem para cada UBS, 

medicamentos e equipamentos para estruturação e funcionamento das mesmas, além de 

transportes para que os técnicos de enfermagem pudessem realizar visitas as casas das 

famílias. 

Tabela 7 – Estrutura de saúde nas Resex Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri, em 2011. Os dados do 

número de família foram são dos planos de manejos das unidades 

* O microscopista da parte inicial da Resex Riozinho consegue da assistência aos moradores do alto 

Iriri. 
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Como pode ser percebido num trecho do referido documento, as lideranças estavam 

preocupadas com falta de assistência à saúde para os moradores, que mesmo tendo todos os 

prédios para funcionamentos da UBS isso não acontecia por falta de profissionais e 

equipamentos: 

  “Os moradores das Resex reunidos na oportunidade do 3º módulo do 

curso de Gestão Territorial, realizado pelo ISA e FVPP, reafirmam a 

importância das ações, destacadas neste documento, ocorrerem o quanto 

antes para que episódios lamentáveis como o falecimento de uma criança de 

1 ano, há 15 dias atrás não ocorram sem um pronto atendimento”. (Carta de 

reivindicação das lideranças das Resex Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri, 

2012, p.5) 

       

Em todas as reuniões, seja do conselho deliberativo ou das assembleias das 

associações à saúde entrava como ponto de pauta principal, pois as comunidades já não 

acreditavam mais na promessa de funcionamento dos postos e cobravam das lideranças 

comunitárias e dos representantes das instituições uma solução para o problema. A secretaria 

de saúde sempre foi convidada a participar das reuniões das associações, mas por falta de 

agenda a participação não era possível. Por assessorar as associações das Resex cheguei a 

acompanhar diversas conversas com os responsáveis da secretaria de saúde, e na ausência de 

um representante da secretaria de saúde, nas reuniões das comunidades, cabia a mim  

informar das justificativas pelo não funcionamento da UBS.  

Essas justificativas estavam sempre pautadas na dificuldade em encontrar profissionais 

para atuarem nessas áreas isoladas, pelo salário que a secretaria estava oferecendo. Na época 

o salário que a prefeitura oferecia aos técnicos de enfermagem era de aproximadamente R$ 

800,00, que de acordo com a própria prefeitura está bem abaixo dos salários oferecidos pela 

Norte Energia, empresa responsável pela hidrelétrica de Belo Monte.  

Em uma de suas matérias, a jornalista Eliane Brum, da revista época, destaca que há 

repasse de responsabilidades, por um lado à prefeitura diz que não tem recurso para melhorar 

o salário do técnico para atuar nas Resex, por vez o estado diz que a responsabilidade é da 

prefeitura e o governo federal diz que repassa o recurso para prefeitura. Ela conclui dizendo 

que quem protege a floresta não é protegido, nem tem assegurado seus direitos constitucionais 

(Brum, 2008).   

Em 2012 houve eleição municipal sendo eleito um novo prefeito, partidariamente 

oposição à antiga prefeita. Com isso, em 2013, houve novamente mudança de secretário 

municipal de saúde. Ainda sem nenhuma solução para o caso, várias lideranças da Resex 

Riozinho do Anfrísio se reuniram com o novo secretario para cobrar o cumprimento do 
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acordo com a prefeitura e na oportunidade protocolaram outra carta, com cópia para o 

secretário estadual de saúde e Ministério Público Federal onde solicitavam imediatamente a 

contratação de dois técnicos de enfermagem e equipamentos para estruturação e 

funcionamento da UBS na comunidade. O novo secretário de Saúde, Waldecir Maia, se 

comprometeu em rever o termo de compromisso e assumir as responsabilidades da secretaria 

de saúde. 

As várias cartas das lideranças comunitárias enviadas à secretaria de saúde fez com 

que o Ministério Público Federal fizesse várias recomendações à prefeitura para que as 

populações extrativistas fossem atendidas, conforme determina a lei. Durante uma viagem, 

em março de 2013, para averiguar as condições de saúde e educação na Terra do Meio, a 

procuradora do MPF em Altamira, Thais Santi, juntamente com dois pesquisadores que 

realizavam um trabalho para a AMORA, presenciou uma situação lamentável que aconteceu 

na Resex Riozinho do Anfrísio. Numa mesma família um adolescente de 13 anos acabava de 

morrer depois de ter sido picado por um escorpião, no mesmo momento o irmão de 19 anos 

estava prestes a perder a vida depois de ter sido picado por uma cobra. Numa região isolada, o 

socorro na cidade estava há dois dias em embarcação rápida tipo voadeira. Apesar de que a 

menos de uma hora do local do fato, a mais de dois anos, há um prédio construído para ser o 

posto de saúde, mas que nunca havia funcionado.  

Ao ver que uma criança tinha morrido e a outra estava preste a morrer, a procuradora 

tenta um resgate de Altamira. Depois de horas ela consegui mobilizar um helicóptero que 

pousou na Terra indígena Cachoeira Seca, onde o adolescente picado pela cobra havia sido 

levado para receber os primeiro socorro, no posto de saúde da aldeia.  Este fato gerou uma 

repercussão imensa, vinculado nas principais meios de comunicação, mostrando a ausência do 

poder, como pode se observado no título da matéria no site da BBC – Brasil, destacando que 

morte de menino por escorpião expõe isolamento de Beiradeiros (BBC-Brasil, 2013).  

Essa situação aproximou ainda mais o MPF as comunidade ribeirinhas e as instituições 

como ICMBio, ISA e FVPP na luta pela conquista dos direitos dessa populações, 

Contribuindo fortemente para que o MPF convocasse a audiência pública para tratar sobre 

prestação de serviços públicos de educação e saúde às populações ribeirinhas em situação de 

isolamento nas unidades de conservação da Terra do Meio, como já detalhada anteriormente. 

Poucos dias antes da realização da audiência pública o então Ministro de Saúde, 

Alexandre Padilha, em reunião com representantes do ISA, da Secretaria de Saúde de 

Altamira e do ICMBio, se comprometeu em adequar os mecanismos de repasse de recursos 
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para as prefeituras visando o atendimento das populações ribeirinhas isoladas, indo em 

encontro a proposta de atendimento das Resex, apresentada ao Ministro, na oportunidade. 

Como já mencionado, maio de 2014, uma portaria foi publicada aumentando o incentivo de 

custeio mensal das equipes Saúde da Família na Amazônia Legal e Pantanal mato-grossense, 

que atuam nas Unidades Básicas de Saúde Fluviais (ISA, 2014). 

Durante a audiência pública o prefeito de Altamira, Domingos Juvenil, apresentou 

uma proposta para um projeto de Lei que criava cargos e incentivos para profissionais das 

áreas de saúde e educação, que se dispuser a atuar nas Reservas Extrativistas. Em 05 de 

dezembro de 2013, o prefeito sancionou a lei nº 3.187/13, que garantiu a criação de cargos 

para técnicos de enfermagem e enfermeiros, que atuarão nessas áreas, com remuneração 

diferenciada em relação aos mesmos profissionais que trabalham em outras áreas vizinhas. A 

remuneração desses técnicos é a maior entre os profissionais do mesmo nível, superando 

inclusive os vencimentos pagos a um técnico que atua nas áreas indígenas, que detinham a 

melhor remuneração até então.    

A criação da lei municipal reviveu as expectativas dos moradores das Resex em ver o 

tão esperado atendimento de saúde acontecer nos postos construídos nas Resex, desde 2012. 

As próprias lideranças fizeram ampla divulgação da oportunidade. Eles chegaram a receber de 

imediato, mais de 12 currículos de pessoas interessadas em assumir a vaga.  

Em 2014, por indicação das lideranças comunitárias, a secretaria contratou três 

técnicos para atuarem nos posto de saúde das Resex. Adquiriu-se equipamentos e 

medicamentos, e desde então os postos estão em funcionamento. Destaca-se que alguns 

procedimentos de funcionamentos precisam ser aprimorados e algumas ações são necessárias 

para complementa este funcionamento, sobretudo a contratação de mais três técnicos de 

enfermagem, e condições necessárias para retorno dos técnicos aos postos retornarem dentro 

do prazo para as Unidades, além de comandos médicos periódicos com médicos, odontólogos, 

enfermeiros, oftalmologista, pelos menos duas vezes por ano. Além da execução do modelo 

de atenção integral à saúde para populações geograficamente isoladas na região da Terra do 

Meio. Que como disse o agente de saúde da Resex Riozinho do Anfrísio, Benedito Freire, em 

entrevista a jornalista do ISA, muita coisa avançou mais o muito ainda é pouco (ISA, 2014). 

Quem sabe ele tivesse se referindo ao tamanho do passivo social, causado pelo abandono do 

Estado a essas populações, por muitas décadas.  
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3.6 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O ACESSO A SAÚDE 

 
 

Assim como a educação, o acesso à saúde pelos moradores das Resex da Terra do 

Meio foi um processo de luta e oportunizou um grande aprendizado.  

Com a criação das Resex, as comunidades começaram a cobrar mais do Estado para a 

implantação das políticas de assistência a saúde nessas áreas, que começou com a com a 

contratação de moradores locais para assumirem a função de ACS, e posteriormente a 

contratação de microscopista. No entanto, principalmente pela ausência de capacitações, esses 

profissionais desempenham funções de orientação, controle e prevenção de algumas doenças, 

como a malária, o que torna sua atuação muito limitada.  

As ações da secretaria de saúde, na realização de comandos médicos, inclusive nos 

momentos de reuniões da comunidade, eram bastante pontuais e não resolvia os problemas de 

saúde das comunidades. A promoção do acesso à saúde dos beiradeiros da Terra do Meio é 

obrigação da Secretaria Municipal de Saúde de Altamira, através de coordenação de divisão 

de saúde, que disponibiliza os atendimentos através do Sistema Único de Saúde (SUS). O 

SUS é única possibilidade de acesso aos serviços de saúde, sobretudo para uma maioria da 

população com baixa renda. Os recursos de saúde são desigualmente distribuídos entre classes 

sociais e regiões, Estados e municípios, e dentro dos municípios áreas urbanas e rurais, e 

mesmo na escala rural há uma grande diferença no acesso a saúde para quem mora em locais 

a beira de estradas e quem vivem a margens de rios. Por esses motivos os beiradeiros da Terra 

do Meio sofrem com o sistema de saúde que lhes é disponibilizado. Vale ressalta que, 

diferente dos indígenas que habitam terras confrontes, os beiradeiros não possuem um sistema 

próprio de assistência a saúde, como no caso dos indígenas que tem o Distrito de Saúde 

Indigenista – DISEI. 

O apoio de organizações não governamentais foi importante para as conquistas de 

estruturas no atendimento á saúde destas populações. Através da parceria foi construído o 

primeiro posto de saúde em cada Resex. E um pouco mais tarde a contratação de técnicos em 

saúde e o funcionamento destes postos.  

Para as lideranças comunitárias foi um importante ganho, ter sua principal demanda 

atendida. Ter um posto de saúde, com a técnica de enfermagem, alguns equipamentos e 

medicamentos foi uma grande conquista, de acordo com a fala de algumas lideranças. Para 

quem nunca teve um atendimento de saúde por perto, a concepção é de que as coisas 
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melhoram bastantes, mas conseguem visualizar que no futuro ela pode ser melhor, como se 

nota na fala de uma das lideranças entrevistas, Francisco Bandeira “Chicão”: 

  A vista do que estava tá bom, mas a gente quer mais. Nosso sonho do 

futuro é que se formem pessoas de dentro da comunidade para atuar aqui 

como professor e enfermeiros. É muito difícil a adaptação das pessoas que 

vem de fora. Não se acostumam com a distância, com as dificuldades 

encontradas, com os insetos. Esse é nosso sonho e vamos lutar para 

conseguir (Francisco Bandeira, da Resex Rio Iriri, em entrevista cedida em 

Maio de 2015). 

 

Por outro lado, algumas lideranças comunitárias e os representantes das organizações 

não governamentais e do órgão gestor reafirmam a importância da estrutura conquistada, mas 

alertam para a preocupação de que um conjunto de conhecimentos tradicionais se perca, pela 

falta de valorização e respeito aos conhecimentos tradicionais, como foi observado na fala de 

Francisco Santos “Chico Preto”, morador da Resex Riozinho do Anfrísio: 

 

  “Temos que valorizar os remédios do mato, se não os mais novos só 

se incute com remédio da farmácia e isso vai se perder. A menina sente uma 

dorzinha já pede pro marido levar no posto, se oferece um remédio caseiro 

como o sumo do mastruz ela diz que não que por que não serve. Eu sofria 

com umas dores no peito que faltava desmaiar, minha mulher viva me 

mandando procurar um médico, que nada eu me curei foi em casa e com 

remédio do mato (Francisco dos Santos, da Resex Riozinho do Anfrísio, 

durante uma reunião realizada em Altamira, 2015)”. 

 

De acordo com o representante da secretaria de saúde, a secretaria vem buscando 

atender as demandas das populações extrativistas da Terra do Meio. Antes a secretaria era 

vista bem distante pelas comunidades, hoje na visão deles (comunitários) já estamos bem 

mais próximos e como uma instituição muito importante para eles, segundo o representante da 

SESMA, Ney Carvalho. A secretaria reforça que os custos para atendimentos a essas 

populações são elevados e acredita que com o acesso aos recursos diferenciados, previstos nas 

portarias aprovadas pelo Ministério da Saúde para atendimentos a populações ribeirinhas, a 

secretaria terá mais condições de oferecer outros serviços, inclusive atendimentos médicos 

períodos. Para ele as demandas e as pressões dos moradores junto ao poder judiciário foram 

fundamentais para as conquistas que se tem hoje. 

Para os técnicos de enfermagem o desafio é lidar com uma cultura diferente das que 

eles estavam acostumados e com os conhecimentos tradicionais das comunidades. Um dos 

principais motivos para irem trabalhar nessas áreas também está relacionada com o salário 

diferenciado que a prefeitura paga aos profissionais que atuam nas Resex, e pela experiência 

adquirida com os trabalhos em áreas indígenas, o que possibilitou uma aproximação com os 
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moradores das Resex, que muitas vezes foram atendidos por eles (técnicos de enfermagem), 

quando as Resex não possuíam atendimento em saúde. 

Contudo, ainda que essas conquistas não concretizam uma politica adequada para 

atendimento a essas populações, representam importantes avanços no acesso a saúde e na 

melhoria da qualidade de vida dessas populações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    

 As reservas extrativistas historicamente foram idealizadas pelo movimento dos 

seringueiros para garantir o direito ao território tradicional e em seu desenvolvimento 

significar a conquista de direitos sociais diferenciados, adequados à realidade e cultura locais 

em um processo protagonizado pelos moradores dessas áreas. No entanto, também por sua 

história e contexto de criação das primeiras dessas unidades no Acre no início da década de 

1990, o reconhecimento desses direitos na figura das Reservas Extrativistas ficou vinculado 

também a um objetivo ambiental, que em parte coincidia com a visão do movimento dos 

seringueiros que pretendia garantir os recursos de que dispunham para suas gerações futuras.  

No decorrer dos anos essa invenção dos seringueiros do Acre passou a fazer parte do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação, incorporando obrigatoriamente, e com muitos 

percalços e resistências de diversas ordens, as conquistas de direitos sociais e de melhoria de 

qualidade de vida dessas populações na agenda da gestão dessas unidades.  

Os moradores de Resex, como as da Terra do Meio, permanecem nessa luta. Nesse 

estudo procuramos descrever como essas conquistas vêm ocorrendo nas Resex Rio Iriri e 

Riozinho do Anfrísio. Procuramos acentuar com a narrativa que esses processos são 

complexos e, especialmente para os moradores, implicam em um longo aprendizado de, como 

eles dizem “as coisas da cidade”. De forma que um processo de gestão do desenvolvimento da 

qualidade de vida dos moradores e do território, obviamente implicados, envolve uma série de 

pequenas conquistas, desde os primeiros documentos, passando pela alfabetização de alguns, 

pelo processo de entendimento e de vivência do que significa e de como passa a existir de fato 

uma associação, da constituição de alianças e parcerias com diferentes atores, da conquista e 

aprendizado de gestão dos primeiros recursos e projetos, do gerenciamento e resolução dos 

conflitos internos da comunidade e de suas expectativas com a criação da Resex e da 

concomitante e vinculada chegada do Estado.  

Sobretudo, a apresentação de detalhes desse processo nessas duas unidades deixa claro 

que a gestão de unidades, que são antes de tudo territórios tradicionais, não se faz com teorias 

e propostas formuladas em gabinetes e escritórios, mas no enfrentamento cotidiano das 

dificuldades com todas as influências dos contextos, idiossincrasias e sobressaltos a que a 

vida dessas pessoas está sujeita nessa nova forma de se relacionar com a sociedade 

envolvente, como protagonistas na conquista de dias melhores para suas famílias e 
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consequentemente na gestão de uma unidade de conservação que em tese interessa a toda a 

sociedade brasileira.  

Considerando o contexto histórico das Resex Riozinho do Anfrísio e Rio Iriri, onde até 

inicio da década 2000 viveram a margem do Estado, é importante destacar as conquistas no 

campo da educação e saúde para os moradores destas áreas, sobretudo por ter sido um 

processo, que em boa parte foi conduzido por eles próprios, contando com apoio de 

instituições parceiras. Na concepção dos sujeitos objeto dessas políticas torna-se evidente que, 

sair de uma situação onde não havia políticas públicas, para uma situação onde se tem uma 

Unidade Básica de Saúde e escolas funcionando com técnicos de enfermagem e professores, 

merenda e transporte escolar, são avanços importantíssimos.  

No entanto, o momento atual requer muita atenção e esforço redobrado das lideranças, 

famílias, instituições parceiras e governo, pois essa 1ª fase de implantação das escolas e 

Unidades Básicas de Saúde, apesar de atenderem as demandas inicialmente solicitadas pelos 

extrativistas e mesmo as ações previstas nos Planos de Manejos das Resex do Iriri e Anfrísio, 

da forma como foram implementadas, não são um fim em si. Podem, ao contrário da 

expectativa inicial de melhoria das condições de saúde e educação, causar uma desintegração 

da cultura tradicional desses povos se não forem moldadas de forma mais fina ao conjunto de 

conhecimentos e regras de convivência que fazem desses povos únicos.  

Nesse sentido, na saúde ainda são conquistas necessárias para completar o 

atendimento de direitos básicos do Sistema Único de Saúde: a) estabelecer um fluxograma de 

atendimento de urgência; b) Criar condições de atendimentos prioritários para os beiradeiros 

das Resex, na cidade, para que os mesmos não permaneçam muito tempo fora de suas casas.  

Para valorização dos conhecimentos tradicionais na área da saúde conectando com as 

ações do SUS, são necessários ainda: a) organização do conhecimento tradicional de cura, 

prevenção de doenças, bem viver e integração desses conhecimentos com os conhecimentos 

da medicina moderna; (b) ampliação da rede de Agentes Comunitários de Saúde composta por 

beiradeiros das Resex com formação e acompanhamento próximo para visitas domiciliares;  

(c) incentivo a parteiras tradicionais para que mais possam acontecer nas Resex; (d) 

implantação de projeto de “farmácia verde” com remédios produzidos nas Resex, com 

produtos locais para compor as prateleiras da UBS ao lado de remédios industrializados; (e) 

formação de técnicos de enfermagem de dentro das Resex e formação direcionada para 

técnicos de enfermagem e equipes de saúde no contexto das Resex (prevalências, o que são 

essas populações);  
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No âmbito educacional algumas ações são fundamentais para completar o atendimento 

do sistema de ensino básico o funcionamento do ensino fundamental maior, que compreende 

do 6º ao 9º. Pensando numa educação voltada para a realidade local, respeitando os modos de 

vida dessas populações tradicionais é fundamental que se desenvolva: a) material didático 

diferenciado que valorize os conhecimentos da floresta; b) a construção de um calendário 

diferenciado que contemple os modos de vida das famílias, que seja compatível com o 

calendários produtivo e que considere as limitações e dificuldades dos períodos mais seco dos 

rios; C) Formação de professores da Resex, como forma de valorizar a cultura local e fixar a 

permanecia do professor na comunidade. 

Se essa dissertação pode dar uma ideia da complexidade dessa luta e das dificuldades 

dessa gestão ela cumpriu humildemente com a temática da gestão em unidades de 

conservação de interesse de povos tradicionais e registrou uma visão que se pretendeu 

minimamente polifônica de um processo que tem obtido relativo sucesso ao menos na visão 

de seus protagonistas e de um de seus participantes.  
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a contar da data do aniversário de sua emissão.
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Dados do titular

Nome: FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA CPF: 767.782.662-87

Título do Projeto: O acesso as politicas públicas para populações tradicionais e a efetividade da gestão da unidade: O caso das Reservas

Extrativistas da Terra do Meio Altamira - PA

Nome da Instituição : INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA CNPJ: 01.263.896/0015-60

Cronograma de atividades
# Descrição da atividade Início (mês/ano) Fim (mês/ano)

1 Levantamento Bibliografico 01/2015 01/2015
2 Desenvolvimento do Trabalho 02/2015 02/2015
3 Envio do Trabalho a banca avaliadora 03/2015 03/2015
4 Defesa do Trabalho 04/2015 04/2015

Observações e ressalvas

1
As atividades de campo exercidas por pessoa natural ou jurídica estrangeira, em todo o território nacional, que impliquem o deslocamento de recursos humanos e
materiais, tendo por objeto coletar dados, materiais, espécimes biológicos e minerais, peças integrantes da cultura nativa e cultura popular, presente e passada,
obtidos por meio de recursos e técnicas que se destinem ao estudo, à difusão ou à pesquisa, estão sujeitas a autorização do Ministério de Ciência e Tecnologia.

2

Esta autorização NÃO exime o pesquisador titular e os membros de sua equipe da necessidade de obter as anuências previstas em outros instrumentos legais, bem
como do consentimento do responsável pela área, pública ou privada, onde será realizada a atividade, inclusive do órgão gestor de terra indígena (FUNAI), da
unidade de conservação estadual, distrital ou municipal, ou do proprietário, arrendatário, posseiro ou morador de área dentro dos limites de unidade de conservação
federal cujo processo de regularização fundiária encontra-se em curso.

3
Este documento somente poderá ser utilizado para os fins previstos na Instrução Normativa ICMBio n° 03/2014 ou na Instrução Normativa ICMBio n° 10/2010, no que
especifica esta Autorização, não podendo ser utilizado para fins comerciais, industriais ou esportivos. O material biológico coletado deverá ser utilizado para atividades
científicas ou didáticas no âmbito do ensino superior.

4
O titular de licença ou autorização e os membros da sua equipe deverão optar por métodos de coleta e instrumentos de captura direcionados, sempre que possível,
ao grupo taxonômico de interesse, evitando a morte ou dano significativo a outros grupos; e empregar esforço de coleta ou captura que não comprometa a viabilidade
de populações do grupo taxonômico de interesse em condição in situ.

5
O titular de autorização ou de licença permanente, assim como os membros de sua equipe, quando da violação da legislação vigente, ou quando da inadequação,
omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição do ato, poderá, mediante decisão motivada, ter a autorização ou licença
suspensa ou revogada pelo ICMBio e o material biológico coletado apreendido nos termos da legislação brasileira em vigor.

6
Este documento não dispensa o cumprimento da legislação que dispõe sobre acesso a componente do patrimônio genético existente no território nacional, na
plataforma continental e na zona econômica exclusiva, ou ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, para fins de pesquisa científica,
bioprospecção e desenvolvimento tecnológico. Veja maiores informações em www.mma.gov.br/cgen.

7
Em caso de pesquisa em UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, o pesquisador titular desta autorização deverá contactar a administração da unidade a fim de CONFIRMAR
AS DATAS das expedições, as condições para realização das coletas e de uso da infra-estrutura da unidade.

Outras ressalvas

1

O pesquisador deverá enviar previamente o cronograma de atividades previstas para a pesquisa na unidade de conservação autorizada.2.
Informar com antecedência mínima de 15 dias, ao chefe da UC, em quais regiões da unidade será realizada a pesquisa de campo, bem como se
informar das regras de uso da UC contidas no seu Plano de Manejo.3. Violação das regras de uso contida no plano de manejo da unidade de
conservação implicará no cancelamento automático da autorização de pesquisa.4. Condicionantes da legislação ambiental brasileira relacionada
ao tema da pesquisa, embora não transcritas nesta ressalva, são parte integrantes desta autorização.5 Essa autorização não exclui eventual
autorização de acesso ao conhecimento tradicional associado definido pela Medida Provisória n.°2.186-1.

2

O pesquisador deverá enviar previamente o cronograma de atividades previstas para a pesquisa na (s) unidade (s) de conservação autorizada
(s). 2. Informar com antecedência mínima de 15 dias, ao (s) chefe (s) da UC, em quais regiões da (s) unidade (s) de conservação será realizada a
pesquisa de campo, bem como se informar das regras de uso da UC contidas no seu Plano de Manejo. 3. Violação das regras de uso contida no
plano de manejo da unidade de conservação implicará no cancelamento automático da autorização de pesquisa. 4. Os resultados devem ser
apresentados e disponibilizados aos moradores em linguagem de fácil compreensão. 5.Condicionantes da legislação ambiental brasileira
relacionada ao tema da pesquisa, embora não transcritas nesta ressalva, são parte integrantes desta autorização.

SISBIOEste documento (Autorização para atividades com finalidade científica) foi expedido com base na Instrução Normativa nº 03/2014. Através do código

de autenticação abaixo, qualquer cidadão poderá verificar a autenticidade ou regularidade deste documento, por meio da página do Sisbio/ICMBio na

Internet (www.icmbio.gov.br/sisbio).

Código de autenticação: 18939363
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Equipe
# Nome Função CPF Doc. Identidade Nacionalidade
1 Augusto de Arruda Postigo Coorientador 155.289.718-45 20887160-3 ssp-SP Brasileira

Locais onde as atividades de campo serão executadas
# Município UF Descrição do local Tipo

1 PA RESERVA EXTRATIVISTA RIO IRIRI UC Federal
2 PA RESERVA EXTRATIVISTA RIOZINHO DO ANFRÍSIO UC Federal
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Registro de coleta imprevista de material biológico
De acordo com a Instrução Normativa nº 03/2014, a coleta imprevista de material biológico ou de substrato não
contemplado na autorização ou na licença permanente deverá ser anotada na mesma, em campo específico, por
ocasião da coleta, devendo esta coleta imprevista ser comunicada por meio do relatório de atividades. O transporte do
material biológico ou do substrato deverá ser acompanhado da autorização ou da licença permanente com a devida
anotação. O material biológico coletado de forma imprevista,  deverá ser destinado à instituição científica e, depositado,
preferencialmente, em coleção biológica científica registrada no Cadastro Nacional de Coleções Biológicas (CCBIO).

Táxon* Qtde. Tipo de amostra Qtde. Data

SISBIOEste documento (Autorização para atividades com finalidade científica) foi expedido com base na Instrução Normativa nº 03/2014. Através do código

de autenticação abaixo, qualquer cidadão poderá verificar a autenticidade ou regularidade deste documento, por meio da página do Sisbio/ICMBio na

Internet (www.icmbio.gov.br/sisbio).

Código de autenticação: 18939363
Página 3/4



Ministério do Meio Ambiente - MMA
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - SISBIO

Autorização para atividades com finalidade científica

Número: 47612-1 Data da Emissão: 22/01/2015 12:21 Data para Revalidação*: 21/02/2016

* De acordo com o art. 28 da IN 03/2014, esta autorização tem prazo de validade equivalente ao previsto no cronograma de atividades do projeto,
mas deverá ser revalidada anualmente mediante a apresentação do relatório de atividades a ser enviado por meio do Sisbio no prazo de até 30 dias
a contar da data do aniversário de sua emissão.

SISBIO
Dados do titular

Nome: FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA CPF: 767.782.662-87

Título do Projeto: O acesso as politicas públicas para populações tradicionais e a efetividade da gestão da unidade: O caso das Reservas

Extrativistas da Terra do Meio Altamira - PA

Nome da Instituição : INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA CNPJ: 01.263.896/0015-60

* Identificar o espécime no nível taxonômico possível.

SISBIOEste documento (Autorização para atividades com finalidade científica) foi expedido com base na Instrução Normativa nº 03/2014. Através do código

de autenticação abaixo, qualquer cidadão poderá verificar a autenticidade ou regularidade deste documento, por meio da página do Sisbio/ICMBio na

Internet (www.icmbio.gov.br/sisbio).

Código de autenticação: 18939363
Página 4/4











 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 





ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 837, DE 9 DE MAIO DE 2014

Redefine  o  arranjo  organizacional  das  Equipes  de

Saúde da Família Ribeirinha (ESFR) e das Equipes de

Saúde da Família  Fluviais (ESFF)  dos Municípios da

Amazônia Legal e do Pantanal Sul-Mato-Grossense.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo
único do art.87 da Constituição, e

Considerando a Portaria  nº  4.279/GM/MS,  de 30 de  dezembro de 2010,  que estabelece diretrizes  para a
organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia de
Saúde da Família  (ESF)  e o Programa de Agentes  Comunitários  de Saúde (PACS);  Considerando a Portaria  nº
2.838/GM/MS, de 1º de dezembro de 2011, que institui a programação visual padronizada das Unidades de Saúde do
SUS;

Considerando a Portaria  nº  2.887/GM/MS,  de 20 de dezembro de 2012,  que dispõe sobre o processo de
implantação e credenciamento das Equipes de Atenção Básica nos Municípios e no Distrito Federal;

Considerando a necessidade de ampliar e qualificar o acesso das populações ribeirinhas, dispersas e distantes
no território brasileiro,às ações e serviços de Atenção Básica; e

Considerando a necessidade de reconhecer as especificidades do trabalho das Equipes de Atenção Básica na
Amazônia Legal e Pantanal Sul-Mato-Grossense, resolve:

Art. 1º Esta Portaria redefine o arranjo organizacional das Equipes de Saúde da Família Ribeirinha (ESFR) e das
Equipes de Saúde da Família Fluvial (ESFF) dos Municípios da Amazônia Legal e do Pantanal Sul-Mato-Grossense.

Art. 2º Constituem ESFR as equipes que desempenham a maior parte de suas funções em Unidades Básicas de
Saúde construídas e/ou localizadas nas comunidades pertencentes à área adscrita e cujo acesso se dá por meio fluvial
e  que,  pela  grande dispersão territorial,  necessitam de embarcações para atender  as comunidades dispersas no
território.

Parágrafo único. As ESFR são vinculadas a uma Unidade Básica de Saúde, que pode estar localizada na sede
do Município ou em alguma comunidade ribeirinha localizada na área adscrita.

Art. 3º A ESFR será formada por equipe multiprofissional composta por, no mínimo:

I - 1 (um) médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade;

II - 1 (um) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; e

III - 1 (um) auxiliar ou técnico de enfermagem.

Art.  4º As ESFR e as ESFF podem contar  com os seguintes profissionais de saúde bucal,  dependendo da
modalidade de equipe:

I - 1 (um) cirurgião dentista generalista ou em saúde da família; e II - 1 (um) técnico ou auxiliar em saúde bucal.

Art. 5º Nas hipóteses de grande dispersão populacional, as ESFR e as ESFF podem contar, ainda, com:

I - até 24 (vinte e quatro) Agentes Comunitários de Saúde;
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II - até 12 (doze) Microscopistas, nas regiões endêmicas; III - até 11 (onze) Auxiliares/Técnicos de enfermagem;
e IV - 1 (um) Auxiliar/Técnico de saúde bucal.

Parágrafo único. As ESFR e as ESFF poderão, ainda, acrescentar até 2 (dois) profissionais da área da saúde
de nível superior a sua composição, dentre enfermeiros ou outros profissionais previstos para os Núcleos de Apoio à
Saúde da Família (NASF), nos termos da Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011.

Art.  6º As  ESFR e as  ESFF deverão seguir  as  diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB),
descrita na Portaria nº 2.488/GM/MS,  de 21 de outubro de 2011,  considerando a importância da territorialização,
manutenção do vínculo, cuidado integral e longitudinal, identificação de risco e vulnerabilidade.

Art.  7º As ESFR prestarão atendimento à população por, no mínimo, 14 (quatorze) dias mensais, com carga
horária equivalente a 8 (oito) horas diárias, e dois dias para atividades de educação permanente, registro da produção
e planejamento das ações.

Parágrafo único. A determinação de que trata o "caput" é aplicável aos profissionais que compõem a equipe
mínima de que trata os arts. 3º e 4º e a até 2 (dois) técnicos de enfermagem, quando houver.

Art.  8º  Os  Agentes  Comunitários  de  Saúde,  os  Auxiliares/Técnicos  de  enfermagem  extras  e  os
Auxiliares/Técnicos  de  saúde bucal  cumprirão  carga  horária  de  até 40 (quarenta)  horas  semanais  de  trabalho  e
deverão residir na área de atuação.

Art. 9º Para as comunidades distantes da Unidade Básica de Saúde de referência, as ESFR e ESFF adotarão
circuito  de  deslocamento  que  garanta  o  atendimento  a  todas  as  comunidades  assistidas,  ao  menos  a  cada  60
(sessenta) dias, para assegurar a execução das ações de Atenção Básica.

Art.  10.  Para  operacionalizar  a  atenção  à  saúde  das  comunidades  ribeirinhas  dispersas  no  território  de
abrangência, as ESFR e as ESFF receberão incentivo financeiro de custeio para logística, que considera a existência
das seguintes estruturas:

I  -  até 4 (quatro)  unidades de apoio (ou satélites),  vinculadas a um Estabelecimento de Saúde de Atenção
Básica, utilizada(s) como base(s) da(s) equipe(s), onde será realizada a atenção de forma descentralizada; e

II - até 4 (quatro) embarcações de pequeno porte exclusivas para o deslocamento dos profissionais de saúde
da(s) equipe(s) vinculada(s)s ao Estabelecimento de Saúde de Atenção Básica.

§ 1º As unidades de apoio e as embarcações para o deslocamento dos profissionais devem ser identificadas
conforme  programação  visual  padronizada  das  unidades  de  saúde  do  SUS,  fixada  nos  termos  da  Portaria  nº
2.838/GM/MS, de 1º de dezembro de 2011.

§ 2º Para efeito desta Portaria, consideram-se unidades de apoio os estabelecimentos que servem para atuação
das ESFR e ESFF e que não possuem outras equipes de Saúde Família vinculadas.

Art. 11. As ESFR farão jus ao financiamento vigente para Equipes de Saúde da Família modalidade I.

Art. 12. As ESFR e ESFF poderão agregar ao seu financiamento:

I - incentivo para cada profissional acrescido à composição mínima prevista no art. 5º; e/ou

II - incentivo para o custeio da logística, baseado no número de unidades de apoio ou embarcações de que trata
o art. 10.

§ 1º Todas as unidades de apoio ou satélites e embarcações devem estar devidamente informadas no cadastro
do Estabelecimento de Saúde de Atenção Básica ao qual as ESFR ou ESFF estão vinculadas.

§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde regulamentará os incentivos financeiros de que trata o "caput".

Art. 13. Para implantação de ESFR, os Municípios observarão o fluxo previsto na Portaria nº 2.887/GM/MS, de
2012.

§ 1º O projeto de implantação da ESFR conterá:

I - indicação do território a ser coberto, com estimativa da população residente nas comunidades adscritas e os
rios do circuito de deslocamento;

II  -  número de profissionais em quantitativo compatível com sua capacidade de atuação,  apresentando-se a
localidade que ficará sob sua responsabilidade e a estimativa de pessoas cobertas pela atuação;

III  -  programação de viagens em cada ano,  com itinerário  das  comunidades atendidas,  considerando-se o
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retorno da ESFR a cada comunidade, ao menos, a cada 60 (sessenta) dias, para assegurar a execução das ações de
Atenção Básica;

IV - descrição da organização das ofertas e ações da equipe, a fim de garantir a continuidade do atendimento
da população;

V  -  descrição  de  como  a  gestão  municipal  do  SUS apoiará  a  ESFR no  acompanhamento  dos  principais
indicadores da Atenção Básica e na qualificação de seu trabalho;

VI -  nos arranjos em que a ESFR contar com Unidades de Saúde de Apoio para o atendimento, relação da
quantidade e as comunidades em que estão localizadas no cadastro do Estabelecimento de Saúde de Atenção Básica
a qual esta equipe está vinculada no Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);

VII - nos arranjos em que a ESFR contar com embarcações de pequeno porte exclusivas para o deslocamento
das equipes,  relação da quantidade e  seus respectivos  números,  no  cadastro  do Estabelecimento de Saúde de
Atenção Básica a qual esta equipe está vinculada no SCNES;

VIII - indicação do Município-sede que receberá os recursos federais, no caso de a ESFR atender mais de um
Município; e

IX - indicação de como garantirá a referência dos usuários aos serviços de saúde, detalhando, principalmente, a
organização da rede para o atendimento de urgência às comunidades ribeirinhas.

§ 2º O projeto de que trata o § 1º deverá ser aprovado pela Comissão Intergestores Regional (CIR) ou pela
Comissão  Intergestores  Bipartite  (CIB)  e  encaminhado  pela  Secretaria  Estadual  de  Saúde  ao  Departamento  de
Atenção Básica (DAB/SAS/MS) para habilitação.§ 3º As diretrizes gerais da Política de Atenção Básica por meio do
Plano de Saúde deverão estar aprovadas pelo respectivo Conselho de Saúde Municipal.

Art.  14.  Recomenda-se  que  os  Municípios  utilizem o  Telessaúde  articulado  à  Regulação  para  aumentar  a
resolubilidade, qualificar os encaminhamentos e organizar o acesso à atenção especializada, considerando o desenho
regional.

Art.  15.  As ESFR e as ESFF poderão prestar  serviços a populações de mais de um Município,  desde que
celebrado instrumento formal que formalize a relação entre os Municípios, devidamente aprovado na respectiva CIR e
CIB, e devem garantir a alimentação das informações de saúde referentes à sua área de abrangência no Sistema de
Informação vigente  para  a  Atenção Básica.  Parágrafo  único.  Nos  termos  do  inciso  IV do  art.  1º  da  Portaria  nº
2.887/GM/MS, de 2012, para recebimento dos incentivos correspondentes às Equipes de Atenção Básica efetivamente
implantadas, os Municípios e o Distrito Federal, além de cadastrar no SCNES os profissionais integrantes das equipes
previamente credenciadas pelo Estado ou Distrito Federal,  deverão alimentar  os dados no sistema de informação
vigente,  comprovando,  obrigatoriamente,  o  início  e  execução das  atividades,  ficando sujeito  a  suspensão caso  o
sistema não seja alimentado e devidamente validado por 3 (três) meses.

Art.  16.  As normas para o cadastramento das unidades de apoio ou satélites e embarcações vinculadas a
Estabelecimentos  de  Saúde  de  Atenção  Básica  onde  as  equipes  estão  vinculadas  e  alterações  nas  regras  de
cadastramento das ESFR e ESFF, com ou sem Saúde Bucal,  além da definição dos prazos de implementação no
SCNES, serão estabelecidas por ato do Secretário de Atenção à Saúde.

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ARTHUR CHIORO

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde
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