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1. Introdução 

Este trabalho é fruto de uma parceria entre a Associação Indígena de Barcelos - 
ASIBA e Nucli d'estudis per l' Amazônia de Catalunya - NeAC, iniciada no ano de 
200 l, a partir da realização de um estudo e diagnóstico sobre agricultura em Barcelos. 
Desde então as duas instituições têm assumido a co-cordenação das atividades 
desenvolvidas pelo Departamento de Agricultura da ASIBA, buscando valorizar e 
resgatar a agricultura indígena e construindo alternativas de auto sustentação por meio 
de um processo de formação dos agricultores e agricultoras. 

A realização deste curso significa mais um passo no sentido de estimular e 
capacitacitar os agricultores e agricultoras indígenas de Barcelos e de consolidar o 
departamento de agricultura da ASIBA. O desenvolvimento deste trabalho teve início 
em 2002 com o primeiro curso de agricultura da ASIBA - "Agricultura orgânica e 
controle de pragas e doenças" - seguido do acompanhamento e avaliação das 
experiências produzidas pelos agricultores a partir do curso, tanto na cidade quanto nas 
comunidades do interior. 

Os resultados destas avaliações, obtidas conjuntamente entre agricultores, 
assessores técnicos e a diretoria da ASIBA apontaram erros e acertos, no primeiro 
curso, que foram de grande importância para a reorientação do projeto como um todo. 
Fruto disto, em 2003, trabalhamos para a realização do segundo curso de agricultura da 
ASIBA - " Potencialidades da Agricultura Indígena, Introdução a Sistemas 
Agro florestais Sucessionais e Capacitação de Lideranças". 

Como o próprio título expõem, buscamos valorizar e estimular o resgate da 
agricultura indígena, suas tradições, mitos e lendas envolvidas e, especialmente, a 
agrodiversidade a qual são detentores e que atualmente se encontra em um processo 
gradual de dissipação. Do ponto de vista prático, durante a comunicação do curso para 
inscrições foi solicitado a todos, que trouxecem diferentes plantas e variedades 
cultivadas nas roças para enriquecer o trabalho e promover o intercâmbio entre os 
agricoltores e agricultoras. 

A introdução de idéias relativas ao manejo agroflorestal sucessional é uma 
forma de se aproveitar melhor as terras, apartir de uma otimização da agrodiversidade 
indígena e incremento de produção a curto, médio e longo prazo com base em um 
manejo sustentável, sobretudo no contexto peri-urbano. 

Do ponto de vista da agricultura indígena a agrofloresta não é um elemento 
absolutamente novo, pois tradicionalmente já trabalham com o manejo de capoeiras e 
incremento das roças com espécies de cíclo médio e longo de produção. 

Uma questão importante que devemos estar atentos é que atualmente nos 
deparamos com uma ampliação gradual das áreas de capoeira formadas a cada ano que 
passa, sobretudo nas regiões peri-urbanas. Estas áreas poderiam assumir um papel muito 
mais produtivo e rentável para as famílias indígenas se trabalhadas com sistemas 
agro florestais. 

O desenvolvimento de sistemas agroflorestais não é um elemento que vem para 
substituir a agricultura existente, mas sim, para ser incorporado a agricultura tradicional. 
Os sistemas agroflorestais devem ser vistos como um meio de adaptação ao contexto 
atual em que se estreitam as relações com a sociedade envolvente, dita "branca", e onde 
o mercado tem assumido uma posição de relevância para muitos indígenas que vêm na 
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agricultura, não apenas um complemento para subsistência, mas um meio de renda 
familiar. 

Por último, trabalhamos com a capacitação de lideranças, ou seja, buscamos 
proporcionar meios de esclarecer sobre seus direitos e o contexto local e global ao qual 
estão cada vez mais sujeitos. Além disso, discutimos e refletimos sobre formas de 
atuação nas comunidades e na cidade; iniciamos uma articulação para possibilitar e 
encorajar a participação direta dos agricultores e agricultoras na elaboração de projetos 
visando, sobretudo, o desenvolvimento de um senso de co-responsabilidade entre os 
agricultores na construção de um projeto de agricultura indígena em Barcelos. 

Pensando em tudo isto planejamos o desenvolvimento do curso baseado na proposta 
de uma pedagogia construtivista. Os instrutores, além de atividades de caráter 
expositivo, fundamentalmente, tiveram como principal papel atuarem como mediadores 
entre o grupo, estimulando o intercâmbio de conheciemntos, a valorização da 
agricultura indígena e a reflexão sobre os temas e saberes necessários para a construção 
de conceitos e princípios para o manejo agroflorestal. Para o desenvolvimento deste 
trabalho contamos com um leque de atividades didáticas como: dinâmicas de grupo; 
exercícios individuais e coletivos; práticas de estimulação dedutiva (PEDs); atividades 
de campo; perguntas geradoras; dinâmicas de animação; discussões e debates em grupo, 
apresentação de vídeos e práticas de manejo. 

Cada aluno recebeu uma ficha pedagógica que possibilitou o acompanhamento 
de todo o desenvolvimento do curso e dispnibilizando para consulta informações 
orgnizadas e esquemáticas, enfocando os principais temas e conceitos trabalhados. 
Buscou-se ao máximo a elaboração de um material de fácil compreensão onde os 
participantes pudessem registrar, da maneira que acham melhor, as idéias e conceitos 
construidos por eles próprios no curso. Este material serve também como suporte de 
difusão posterior nas comunidades, dispondo de textos, gráficos, figuras e desenhos que 
facilitam a comprensão e servem de elemento introdutório para a discussão coletiva. 

Este relatório esta organizado sob dois enfoques; ao mesmo tempo que 
apresentamos um comentário resumido do desenvolvimento do curso, priorizando o 
registro de algumas atividades (que não estão contempladas na ficha pedagógica), 
buscamos fazer considerações críticas quanto a metodologia proposta e os resultados 
das atividades trabalhadas. Ao fim do relatório apresentamos algumas considerações e 
analises gerais, acompanhadas de sugestões para aperfeiçoamento das metodologias e 
atividades para serem desenvolvidas em continuidade com este projeto. Quaisquer 
duvidas ou falta de exclarecimentos quanto ao dsenvolvimento do curso poderão ser 
sanadas consultando o programa e a ficha pedagógica do curso nos anexos. 

2. Participantes do curso 

Os participantes do curso do interior, todos cadastrados na ASIBA, foram 
escolhidos diretamente por suas comunidades, após a visita de avaliação do curso pela 
coordenação do dep. de agricultura e a assessoria técnica. Na cidade as pessoas se 
inscreveram expontaneamente, também após um processo de avaliação do curso 
anterior. Cabe assinalar a deficiente divulgação na cidade que repercutiu com a pouca 
participação desta área. Ao todo 25 pessoas participaram do curso, sendo 15 do interior 
de 13 comunidades e 10 da cidade. Deste total, apenas 10 tinham participado do curso 
realizado no 2002. 
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Lista d, d "dad, b . 
N orne dos participantes Comunidade (rio) ou bairro 
1) Acácio Rosário Cordovil Baniwa Santa Rita (Rio Ereré) 
2) Aládio Soares de Sousa Baré Floresta do Ereré (Rio Ereré) 
3) Dilsom Alberto Garcia Monteiro Baré Lago Grande (baixo Barcelos) 
4) Fernando Trindade de Sousa Baré Ponta da Terra (Rio Quiuini) 
5) Gerõnimo Brandão Pinheiro Baniwa Ucuqui (Rio Aracá) 
6) Joana Candido do Nascimento Baré Ponta de Terra (Rio Ouíuini) 
7) João Leandro Farias Baré Bacabal (Rio Aracá) 
8) Julio Noaueíra de Melo Baré Baturité (alto Barcelos) 
9) Leandro Bezerra de Melo Baré Elesbão (Rio Aracá) 
1 O) Maria de Nazaré Gervázio Baré Romão (Rio Aracá) 
11) Pedro Cordeiro Braga Baré Jeruzalém e Limão (Rio Quiuini) 
12) Rosa Arauio dos Santos Tapeba Pedro II (baixo Barcelos) 
13) Sebastião Tavares de Lima Baré Bulixú (Rio Quiuini) 
14) Simeão Peres Tomáz Baré Cauburis (baixo Barcelos) 
15) Terezinha da Silva Tavares Baré Bulixú (Rio Quiuini) 
16) Maria Joana Tomás Murilo Baré B. São Francisco (Barcelos) 
17) Gracy Oliveira da Silva Baré B. São Francisco (Barcelos) 
18) Estefânia Melzuelro dos Santos Tukano B. São Sebastião (Barcelos) 
19) Alzira Garcia Crescêncio Tukano B. São Sebastião (Barcelos) 
20) Alberto Jordão Baré B. Nazaré (Barcelos) 
21) Estanislau da Silva Pinheiro Baniwa B. Aparecida (Barcelos) 
22) Maria de Nazaré dos Santos Soares Tariano B. São Sebastião (Barcelos) 
23) José Cordeiro Xavier Baré B. São Sebastião (Barcelos) 
24) Guilhermina Tomás Murilo Baré Centro (Barcelos) 
25) Valcir Costa da Silva Baré B. São Lázaro (Barcelos) 

3. Desenvolvimento do curso 

1 º Dia - 25 de agosto 

3.1 Seção de abertura 

As 8:30 da manhã foi dado o início do curso com uma defumação e reza 
realizada pelos rezadores Américo Agostinho Soares Tariano e Genuário Candido Silva 
Baré. Foi feita menção a Bahsé-Bô (mitologia Tukana), na intenção de lembrar dos 
mitos ligados a origem da criação da roça para os povos indígenas. 

Em seguida a seção de reza e defumação foi feito o pronunciamento de abertura 
pelo Sr. Clarindo Chagas Campos Tariano, presidente da ASIBA; seguido pela Sra. 
Edvânia da Secretaria de Municipal de Produção, Erivelton Viana Baré, coordenador do 
dep. de jovens da ASIBA; pelos assessores Ignácio Oliete Josa e Luciano Maciel 
Corbellini; a Sra. Acimilda Garcia Medina Baré, primeira secretária da ASIBA; 
também se pronunciaram visitantes das ONGs parceras Caldes Solidária e SETEM da 
Catalunya, e por fim, foi encerrada a seção de abertura pela Sra. Alzira Garcia 
Crescêncio Tukano, coordenadora do departamento de agricultura da ASIBA. 
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3.2 Apresentação geral dos participantes do curso 

• Leandro (Elesbão ). Disse que veio em busca de conhecimentos para melhorar a 
agricultura. 

• Julio Noguera (Baturite). Com a agricultura vamos levar para a frente os trabalhos e 
melhorar as comunidades. 

• Alberto Jordão (B. Nazaré). Já é o segundo curso de agricultura. Nossa profissão é 
agricultura, esse é meu trabalho e espero melhorá-lo com este curso. 

• Dilson (Lago Grande). Espero que com este curso possa levar muitos 
conhecimentos para minha comunidade, que é principalmente agricultora. 

• Fernando e Joana (Ponta da Terra). Já participei do primeiro curso. Estamos 
esperando que a agricultura possa ir para frente. 

• Maria de Nazaré (Romão). É a primeira vez que participo porque o nosso 
representante do ano passado falhou, espero aprender muitas coisas no curso. 
Quando chegar vou trabalhar, plantar banana, macaxeira ... 

• João Leandro (Bacabal). Espero neste II curso levar mais conhecimetnos para a 
comunidade e o meu plantio de cupuaçú possa levar para a frente. 

• Guillermina (B. Centro). Estou aprendendo muitas coisas só que eu não faço horta 
na minha roça. 

• Rosa (Pedro II). É a primeira vez que participo. Eu vim aprender e levar o 
conhecimento para minha comunidade. 

• Pedro cordeiro (Limão). É a primeira vez que participa, sua comunidade é muito 
distante e não ficam sabendo do que acontece. 

• Estanislau (B. Centro). Dar continuidade ao curso do ano passado e aprender muitas 
coisas. 

• Jerônimo (Ucuqui). Quero aprender muito. 
• Estefânia (B. São Sebastião). Continua o nosso serviço neste II curso, isso, peço 

para vocês ânimo para participar. 
• Gracy (B. São Francisco). Aprender as técnicas que vão passar para ajudar, nós já 

sabemos que é agricultura, só falta desempenhar mais nosso trabalho. Nos sabemos 
plantar e criar e conviver com a natureza, agora só vamos aprender a teoria com os 
técnicos e eles tambem vão aprender de nós a prática. Vou trabalhar muito no meu 
terreno. Temos que aproveitar a riqueza da Amazônia que é nossa. É importante a 
gente se unir no Ajuri para que o trabalho não seja tão duro. 

• Maria Joana (B. São Francisco). É a primeira vez que participo do curso. Eu quero 
aprender mais para trabalhar. 

• Terezinha (Bulixu). Temos problemas de transporte mas finalemente conseguimos 
chegar. Viemos aprender para plantar e coneseguir vender em Barcelos. Trouxe 
umas sementes de cara e maniva. 

• Sebastião (Bulixu). É a primeira vez, quero aprender mais. Estou acompanham.do 
minha mãe. 

• Simeão (Cauburis). Sempre participei depois da primeira oficina, eu não trabalho só 
na agricultura mas sempre ajudei. Me afastei um pouco, mais agora estou aquí 
representando Cauburis. 
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• Maria de Nazaré Soares (B. São Sebastião). O ano passado gostei muito, e também 
agora, espero por em prática o que aprenderemos. 

• José Xaveir (B. São Sebastião) Algumas coisas deram certo outras não, mas espero 
poder continuar trabalhando e levar os trabalhos para frente. 

• Alzira (B. São Sebastião). Não podemos esquecer do nosso trabalho, a Joana 
trabalhou muito, mas outras pessoas não. Cada pessoa é representate da comunidade 
e deve repassar os conhecimentos para o resto da comunidade. Agora devemos 
retomar a confiança na agricultura. 

3.3 Estabelecimento coletivo dos objetivos a serem alcançados com o 
curso 

A partir das colocações individuais foram listados os principais objetivos de cada 
pessoa com o curso e ao final foram lidos e comentados para serem acordados 
coletivamente, conforme segue abaixo: 
• Aprender sobre plantação de mandioca, frutas, etc. 
• Buscar melhoria para agricultura. 
• Trabalhar pela comunidade e levar em frente a agricultura. 
• Espera que este trabalho siga em frente. 
• Seguir trabalhando e botar em prática. 
• Dar continuidade ao curso do ano passado. 
• Novas técnicas pois o indígena já sabe agricultura. 
• Aprender e levar idéias aos comunitários. 
• Trocar conhecimentos, professores ensinam e alunos também. 
• Plantar e criar para vender na cidade. 

A lista ficou aberta para ser complementada ou modificada durante o curso. Ficou 
acertado que no dia da avaliação final os objetivos seriam revistos para avaliar o quanto 
e quais foram atingidos. 

3.4 Leitura conjunta da programação do curso 

O programa do curso foi lido por todo grupo sendo explicado a cada ponto. A proposta 
do programa ficou aberta a possíveis alterações pelo grupo. 
As únicas alterações feitas foram em relação ao adiantamento de horário nos dias de 
trabalho prático, de 8 para 7 horas da manhã. 

3.5 Acordo de convivência 

Com o objetivo de criar um ambiente para um bom andamento do curso foi estabelecido 
coletivamente um acordo de convivência com algumas regras e responsabilidades 
coletivas. O acordo foi assinado por todos do grupo, conforme segue abaixo: 
-, Pontualidade, os atrazados deverão pagar uma prenda escolhida pelo grupo. 
-, Prestar atenção, desempenho. 
-, Participar, dar opinião. 
-, União do grupo. 
-, Ouvir a todos. 
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-. Diálogo. 
Discilplina. 

-. Responsabilidade. 
-. Não beber alcool 
-. Todos ensinam, todos aprendem. 

3.6 Resultados do Projeto de Agricultura 2002 

Sendo este II curso posterior ao processo de avaliação do I curso, esta exposição 
dos resultados, mostrando os erros e os acertos do ano passado, pretendeu precisamente 
fazer a conexão entre os dois para envolver os participantes no processo de contrução do 
projeto de agricultura. Não só para fazer sentir a continuidade do mesmo, senão também 
para mostrar que um início mal direcionado foi aproveitado para tirar lições e 
aprendizados. 

Esta apresentação iniciou com uma explicação por parte dos participantes do I 
curso dos diferentes itens que foram trabalhados o ano 2002. Segue a listagem que 
resume as técnicas trabalhadas: 

-. Pilha de composto. 
-. Plantio de hortaliças 
-. Círculo de banana. 
-. Coberturamorta. 
-. Conceito de permacultura. 

Desta forma os demais alunos do curso, não participantes do I curso, também 
puderan acompanhar o resto da avaliação. Em seguida cada um dos agricultores e 
agricultoras, que tinham desenvolvido alguma experiência, foram colocando as suas 
avaliações. 

As principais conclusões que foram colocadas e que serviram para dar início aos 
conceitos do II curso foram as seguintes: 

A pilha de composto tem pouco interesse em si mesma na realidade local, 
não só pela existência de abundante pau, senão porque precisa de um tempo 
e cuidados especiais, aspectos que não formam parte da agricultura indígena. 
Mas por outo lado deve ser reconhecido que a introdução do conceito da 
importância da materia orgânica através desta e outras práticas contribuiu 
para uma mudança de visão na agricultura. 

-. As hortaliças devem ser trabalhadas por quem tem interesse real em cultivá 
las, pois necessitam de muitos cuidados especiais. O agricultor deve destinar 
um tempo a esta nova atividade, quando nem sempre é possível. Por outro 
lado, deveriam ter sido plantadas espécies mais próximas a realidade local, 
como pimenta, cebolinha, coube, etc. 

-, Círculo de banana e plantío de banana na roça são duas formas diferentes de 
produção. Na roça a bananeira tem pouca longevidade, mas tem uma alta 
produtividade decorrente da alta fertilidade proviniente da queimada. O 
círculo de banana demora em produzir, mas produz uma touceira mais 
permanente. 

-. O círculo é uma técnica para o quintal pois é mais facil de cuidar e de encher 
ele com matéria orgânica. Nas roças exigiria um esforço exessivo devido a 
necessidade de abrir buracos. 
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--. A cobertura morta tanto no quintal como na roça traz vários benefícios. 
Mantem umidade e vida do solo, evita o crescimento de muito capim e será 
adubo para terra Esta foi uma das experiências de maior sucesso e aceitação 
pelos agricultores, além disso antecipou alguns conceitos e praticas 
aprofundados no II curso. 

3.6.1 Conclusão da Avaliação 

Em grande parte os erros verificados no primeiro curso são relativos a falta de 
participação direta dos agricultores na elaboração do projeto e definição de prioridades 
de trabalho. No incío o departamento não estava consolidado e faltava formação para 
desenvolver o projeto, por isso a temática do curso foi elaborada um tanto fora da 
realidade dos agricultores. Apartir desta nova etapa esta sendo dada prioridade para a 
participação direta dos agricultores e agricultoras na construção do projeto e definição 
de prioridades para que as propostas estejam mais de encontro com o que eles 
necessitam. 

3. 7. Agricultura no mundo e sustentabilidade 

Iniciamos este tema com uma abordagem global de agricultura (Ficha 
pedagógica pág. 2). Através dos exemplos, e com a projeção de imagens em slides 
foram vistos diferentes tipos de agricultura no mundo e as suas características. 
Procuramos enfocar como as peculiaridades e a diversidade do ser humano no mundo se 
devem a capacidade deste de se adaptar as diferentes condições do meio, e como a 
agricultura indígena é uma destas formas de adaptação. 

A possibilidade de ver outras formas de fazer agricultura enriqueceu muito a 
discussão, sempre enfatizando o porque de cada prática que as imagens mostravam. 
Assim, através dos slides, também foram caracterizados diversos modelos de 
agricultura imperantes nos países chamados "desenvolvidos". A agricultura 
convencional, e como o processo de expansão deste modelo esta repercutindo 
negativamente sobre o ambiente, a segurança alimentar e, concretamente, sobre as 
outras formas agrícolas foi o nosso principal enfoque. Muitos dos participantes 
colocaram o exemplo da Jauarí, empresa de palmito presente em Barcelos que entrou 
em falência e que promocionou o plantio de pupunha convencional, a base de insumos 
químicos e mudas compradas com financiamento agrícola. 

Desta forma se fez especial ênfase na comparação entre a agricultura tradicional 
e a convencional, procurando a valorização da agricultura indígena como modelo mais 
apropiado na realidade local do médio Rio Negro. A partir destas comparações se 
estabeleceram algumas premissas para uma agricultura que seja sustentável", ou seja: 
que dependa exclusivamente da força da terra, sem uso de adubos e venenos químicos, 
esta baseada na diversidade, utiliza recursos locais e plantas adaptadas a região e não 
depende de grandes financiamentos e máquinas. 

Outro exercício também permitiu mostrar a procedência da maior parte dos 
produtos consumidos em Barcelos (Ficha Pedagógica, pág. 3), desta forma conseguimos 
trabalhar o impacto ambiental do transporte, o incremento de custo dos produtos e quais 

4 O termo sustentavel trabalhado no curso não expressa todo sentido conceituai como usualmente é 
tratado. 
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deles poderiam ser substituidos por produtos locais. Neste momento tambern foi 
destacado o fato que a maior parte dos produtos consumidos em Barcelos vem de 
Manaus, aspecto também trabalhado em outras etapas do curso. 

2ºDia- 26 de agosto 

3.8. Agricultura indígena 

O desenvolvimento deste terna teve corno ênfase o aproveitamento e a 
valorização dos conhecimentos dos participantes do curso, buscando refletir sobre o 
futuro da agricultura que estão desenvolvendo e em formas de potenciá-la. 

Iniciamos o trabalho com a leitura da ficha pedagógica {pág. 5) e estimulando as 
colocações por parte dos participantes para desenvolver uma abordagem global da 
agricultura indígena buscando resgatar e afirmar a sua importância. Discutimos e 
levantamos questões relativas a aspectos socioculturais, de manejo e a agrodiversidade. 

3.8.1 Apresentação e intercâmbio das sementes e mudas tradicionais entre 
os participantes do curso 
Inicialmente foi aberto espaço para apresentação das mudas e sementes trazidas 

pelos participantes e troca de conhecimento entre eles, seguindo a cada dia novas 
apresentações. Muitos participantes não souberam valorizar este momento pois muitas 
das espécies e variedades que possuem para trocar não foram trazidas para o curso. 
Mesmo assim, houve muito interesse nas sementes e mudas trazidas para intercâmbio. 

Todo o material foi trocado exceto uma parte que foi utilizada na prática de 
implantação da agrofloresta. O aparecimento de algumas variedades de plantas, não tão 
comuns, ajudou para que se percebece o sentido da troca de sementes proposta e 
contribuiu para valorizar a agrodiversidade. Assim, apezar de que a troca não tenha sido 
muito rica pela baixa quantidade e diversidade de plantas, esta atividade despertou o 
interesse de muitas pessoas, abrindo caminho para futuros trabalhos de resgate cultural, 
intercambio e manejo da agrodiversidade. 

3.8.2 Levantamento em grupos das plantas cultivadas nas roças e troca de 
conhecimentos 

Relacionamos aquí uma amostra de tudo que foi apresentado e discutido nos quatro 
grupos. 
Levantamento da azrodiversídade realiad 
Grupo 1. Floresta do Rio Negro, Baturité, Lago Grande, Elesbão, Bairro Nazaré, Bairro São Lázaro 
Nome da planta Nome das variedades 
Mandioca Quatro meses, antinha, coração de boi, paca, espelho ( uaruá), amarelinha, nará, 

varejão, gigante, pretinha, trovaozinho, taboca, tartaruga (jurará), açaí, seis meses 
[ufaris, marnaroquínha, írapuca, seis meses amarela, sororoca, flecha, amajaú, baixotão. 

Macaxiera Manteiguinha, comum. macaxeira mantega amarelinha, ,macaxeira rosa. 
Cara Cará pé de anta, cará areia, turum, iacurarú, corda, cará boia, cará bacaco, jacaré rupíá. 
Ariá 
Banana Prata, governo, rabo de galo, baié, costela de vaca, São tomé roxa e São tomé branca, 

ínaiá, sapo, maça. 
Abacaxi Cabeça de anta, cristal, ananas da serra. 
Cana Cana caiana, de açúcar, roxa, membeca, flecha. 
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Grupo 2. Bacabau, Bairro de São Seb ·· 
Mandioca Caipara, Seis meses, uará, cucura, cajú, paca, antinha, sucuri, amarelão, ingá (esteio), 

pretinha, baixotinha, samauma. 
Macaxera Juriti, mantega, amarela. 
Batata Branca, roxa, amarela 
Cará Cará roxo, branco (jacuruaru), do ar, de espinho (iucará), 
Cana Paca, taboouinha, raiada, preta, branca 
Abacaxi Cabeça de anta (Tapira - acanga), talo roxo, serrinha, pirapucu 
Banana Pacovã (costela de vaca), ínaiá, balé, São Tomé (guariba), maça, engana ladrão, sapo 
Outras Cajú, ingá, abiu, cucura, cupuaçu, cacao, mamão, pimenta, cubiu, melancia, jerimum, 

maxixe. 

Grupo 3. Ponta da Terra, Dom Pedro II, Centro, Bairro de São Francisco, Bairro de Aparecida 
Mandioca Seis meses, Amajaú., Paquinha, espelho, Arauarf, Cacao, amarelinha, nará, taboca, 

surubim, seis meses amarela. 
Macaxeira Branca, j uruti, mantega 
Cará Pé de burro, do ar, roxo, cobra, branco, aríá, inhame, taioba 
Batata Branca, roxa e amarela 
Cubiu Maku, roxo, peito de índio 
Banana Pacovão, maça, engana ladrão, chifre de vaca, baié, inajá, guariba, prata, São Tomé, 

sapo, governo, costela de anta, dente de capivara. 
Cana Caiana, cana branca, mundurucú preta, taboca 
Abacaxi Cabeça de anta, jacundá, serra, roxo, amarelo. 

Gru lixú alem, Cuquí, São L' São Seb ,. 
Mandioca Paca, anta, açaí, brilhante, cacao, 
Cará Branco, roxo, 
Banana Maça, pacovã, baié, Roxa 
Batata Roxa, vermelha, branca 
Taioba 
Cana Caiana, verde, maca 
Cubiu Açú 
Abacaxi Liso, abacaxi sem coroa 

É importante mencionar que a diversidade apresentada neste lavantamento 
realizado pelos grupos não expressa o estado absoluto da agrodiversidade local ou das 
comunidades mencionadas. O tempo disponível para a atividade, e as dificuldades dos 
agriculotores e agricultoras em relatar o montante das cultivares existentes em suas 
comunidades não permitiram um levantamento mais aprofundado. 

No entanto, o levantamento realizado pelos grupos relacionados com dados de 
estudos realizados no Alto Rio Negro (Fícha Pedagógica. pág 8 e 9) serviram para efeito 
comparativo, ajudando a detectar perdas de conhecimentos (''os esquecimentos"), 
ruptura na transmissão de conhecimentos e a perda do material biológico, na mesma 
mediada em que gerou estímulo para se retomar o cultivo de determinadas plantas. 
Também contribuiu para despertar não só um renovado interesse pela diversidade na 
agricultura senão para introduzir discuções a respeito da importância da diversidade nas 
ativiades agríolcas. 

3.8.3. Roças de mata virgem e de capoeiras e o ciclo das derrubadas 
As diferênças entre roça de mata virgem e de capoeira e o ciclo de derruba das 

capoeiras foi uma questão central trabalhada no curso, pois a partir daí é que 
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conseguimos discutir parâmetros básicos sobre a sustentabilidade e o nível de impacto 
dos sistemas agrícolas tradicionais diante dos contextos em que se apresentam. 

Muitas questões foram consensuadas, como as qualidades da roça de mata 
virgem que "cerra" menos e é mais fértil, por isso dá bem banana, cana, arroz e outros. 
Já na capoeira dificilmente dá bastante banana, a cana já não dá tão bem e cresce muito 
mais mato (cerrado) exigindo mais mão de obra com a capina; a própia mandioca não 
produz tanto quanto na mata virgem. Esta discução ajudou a estabelecer um parametro 
comum sobre fertilidade dos solos, sendo a mata virgem o solo ideal e mais propício 
para a maioria dos cultivos. 

Quando entramos na discussão de qual o tempo ideal para retornar a uma 
capoeira para fazer novamente uma roça, e o que é uma capoeira madura, surgiram 
diverssas opiniões a respeito. Isto dificultou o estabelecimento de um consenso e 
parâmetros comuns, no entanto enrriqueceu a discussão entorno da questão da 
sustentabilidade .. 

De forma geral todos têm preferência por uma capoeira "limpa", livre de cipós e 
espinhos pois é mais fácil roçar. A grossura e tamanho das árvores é outro critério muito 
utilizado, porém varia muito entre os agricultores. Tamanho das árvores e limpeza são 
os principais critério para identificar uma capoeiras madura, sendo que a idade pode 
variar de 5, 7, 10 ou 12 anos, conforme o solo e histórico de uso. Conforme as 
afirmações dos agricultores, quanto mais longo for o pousio melhor será a recuperação 
da terra e menor será crescimento de plantas invasoras (cerrado). 

A correlação destes critérios com a fertilidade do solo, na maioria das vezes, 
esteve implícita nas colocações e só foi mencionada quando perguntada objetivamente, 
diferentemente dos outros critérios. Algumas pessoas relacionam o maior porte da 
vegetação com a fertilidade, no entanto, para plantio de mandioca muitas vezes a 
fertilidade não é o fundamental, valendo mais a questão da mão de obra. 

Para inserir uma discução que pudesse contribuir para uma reflexão sobre a 
sustentabilidade e impactos desta agricultura questionamos sobre a situação das roças 
em lotes de terra nos ramais da estrada Barcelos/Caurés e de cidades grandes onde a 
agricultura periurbana ja fez sentir seus efeitos com maior intensidade. 

De fato a existência de uma grande quantidade de terras disponíveis para a 
agricultura, como acontece nas comunidades do interior do município não contribui para 
questionamentos deste tipo. No entanto, a maioria dos agricultores e agricultoras 
admitiram que se a agricultura em Barcelos expandir sem um planejamento poderá gerar 
muitos efeitos negativos no futuro, como o empobrecimento das terras transformadas 
em capoeiras, maior distância das roças de mata virgem, escacez e distância de recursos 
florestais, entre outros. 

3.8.4. Origem das variedades na agricultura indigena 
Dando seguimento ao trabalho sobre a diversidade de plantas na agricultura 

passamos a questionar o grupo sobre qual seria a explicação para a existência de uma 
grande quantidade de tipos de plantas e variedades. 

Esta discussão foi muito interessante pois foram abordadas diverssas questões 
de cunho mitológico, lendas e vizões bíblicas sobre a origem das variedades de plantas. 
Para muitos eram colocadas questões sérias, já outros, contavam lendas que seus pais 
falaram um dia a eles. De forma geral a discução foi rica e em alguns pontos até 
polêmica, porém não houve profundidade nas questões abordadas. 
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Sem que fossem excluidas ou que houvesse conflito entre as diferentes opiniões 
começamos a discutir questões do dia a dia na roça e nos quintais buscando concentrar a 
discução ao nível do material biológico. Comparamos as principais diferenças entre 
certos tipos de frutas existentes tanto no mato, quanto nos quintais. Seguimos fazendo 
uma leitura conjunta da ficha pedagógica (pag 10) e começamos a discutir sobre o 
processso de seleção das plantas ao longo do tempo. Discutimos o caso da pupunha, no 
alto Rio Negro e Solimões, estabelecendo uma certa base biológica na reprodução da 
planta para o apareciemento de tantas variedades. 

Especificamente sobre a mandioca, muitos agricultores manifestaram que 
manejam as plantas de semente porém nem todos tinham conhecimento de que atravéz 
deste manejo é que foi possível o surgimento de novas variedades. 

3.9. Propriedade intelectual e direitos sobre os conhecimentos 
tradicionais 

Iniciamos este tema abordando os diferentes interesses a nível global sobre a 
amazônia, a partir da leitura da ficha pedagógica (pág. 12). Foi discutida a visão 
puramente economicista sobre a riqueza da Floresta Amazônica e do expólio causado 
pela biopirataria. Foram apresentadas matérias de jornal (Jornal a Critica) que 
denunciam a progessiva abertura neoliberal pela pressão dos organismos internacionais 
de comércio e pela internacionalização da Amazônia. 

A partir desta abordagem mais geral, enfocamos a repercussão local destas 
questões como o turismo e pesquisa relacionada com a biopirataria. Assim, buscamos 
estabelecer quais as formas de conduta e responsabilidades das comunidades diante de 
fatos locais, baseando-se nos direitos de propiedade intelectual e territorial dos povos da 
floresta. 

Afim de aprofundar esta questão e explorar a capacidade de tomada de decisão e 
opinião dos alunos foi organizada a montagem de um teatro. Cada um dos quatro grupos 
abordou uma situação relacionada ao contexto de sua comunidade, sendo a questão do 
turismo a mais presente entre as apresentações. O senso de autonomia e soberania sob 
seus territórios prevaleceu entre todos grupos. A questão da pesquisa científica ficou em 
segundo plano, mas recebeu atenção e menções por parte dos participantes. 

O diálogo e diplomacia foram as principais formas de abordagem com os 
"brancos". Muitas comunidades ja foram abordadas por pesquisadores mas nunca 
tiveram uma idéia da dimensão da atuação destas pessoas em seus territórios. Ficou 
claro para todos que, pelo fato de participarem de uma associação, podem ter mais 
segurança e poder de ação frente a estas questões. 

Este é um tema que requer um trabalho mais aprofundado nas comunidades, 
sendo fundamental sua continuidade em futuras atividades para que sejam alcançados 
avanços concretos. 
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3 º Dia- 2 7 de agosto 

3.10. Trabalho de campo sobre sucessão florestal e colocação em 
comum entre os grupos 

Foram realizados levantamentos em quatro parcelas: cerrado (roça abandonada 
com menos de um ano), capoeira nova, capoeira velha e mata virgem. Os dados 
levantados encontran-se anexos ao fim do relatório (ANEXO 1). 

A partir dos resultados levantados, das apresentações e discussões desenvolvidas 
pelos grupos fomos desenvolvendo a construção de idéias sobre sucessão vegetal e 
observando diversas questões inerentes a este processo, conforme segue abaixo: 

-, dinâmica de crescimento das espécies, 
-, interações positivas entre as plantas ao longo da sucessão; 
-, presença e ausência de espécies em cada estágio, 
-, densidade de indivíduos, 
-, mortandade de plantas em cada estágio, 

características e funções ecológicas das espécies conforme a estratificação e 
estágio sucessional, 

-, produção de serrapilheira, 
qualidade do solo, 
as modificações globais na fisionomia (arquitetura) da vegetação. 

Relacionando os dados levantados nas quatro áreas estudadas discutimos e 
analizamos as principais diferenças entre cada uma, observando as modificações 
estruturais e a composição de espécies. Relacionando as modificações de cada estágio 
com uma sequência de desenvolvimento da vegetação no espaço e no tempo, pudemos 
inserir a idéia de sucessão florestal. A partir daí construimos conjuntamente uma regua 
de sucessão (Fícha pedagógica, pág 13), analizando a estrutura geral da vegetação ao 
longo do desenvolvimento sucessional, enfatizando observações sobre a densidade e 
diversidade de plantas, formas de estratificação, características das espédies que 
compõem cada estrato e ciclagem de nutrientes. 

Também foi apontada a presença viva e a mortandade de determinadas espécies 
em diferentes áreas, conforme o desenvolvimento da vegetação. Desta forma foi 
correlacionado o cíclo de vida das espécies com o estágio sucessional que predominam. 
O exemplo do buchucho, planta erbácea de ciclo curto todos mortos na capoeira nova e 
das embaúbas ilustrou bem este processo. Também foi visto a mortandade de tucano 
pataua; espécie arbórea presente na capoeira velha com alguns indivíduos mortos e 
outros vivos, apontando um processo de seleção natural e reciclagem na floresta. 

Comparamos o processo de seleção que acontece na floresta e aquele 
direccionado como no caso da pupunha ou a mandioca que o agricultor indígena 
seleciona. 

Relacionando a densidade de indivíduos ao longo dos estágios sucessionais, 
diminuindo dos estágios iniciais para os mais tardios, foi possível inferir sobre o 
processo de seleção de indíviduos ao longo do desenvolvimento da vegetação e a 
ciclagem de nutrientes. 

Comparamos diferentes espécies por suas características ecológicas quanto 
exposição ao sol ou preferencia por sombra, velocidade de crescimento como elementos 
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que influenciam na sucessão e na estratificação do sistema. Da mesma forma, foram 
apontadas relações benéficas entre plantas com diferentes formas e ciclos de vida, que 
crescem juntas em um pequeno espaço gerando interações positivas. 

A biodiversidade foi destacada como elemento que confere estabilidade e 
continuidade a floresta. Comparando as características entre os diferentes tipos de solo e 
a quantidade e qualidade da serrapilheira discutimos sobre o acúmulo de matéria 
orgânica e ciclagem de nutrientes, concluindo que a floresta se auto sustenta. 

O conhecimento aprofundado dos participantes do curso sobre a floresta, 
destacando as principais características de cada espécie e importância econômica, 
proporcionou uma reflexão sobre a importância da conservação e manejo equilibrado da 
floresta e seu potencial econômico. 

4º Dia - 28 de agosto 

3.11. Comparando a mata e o roçado 
Introduzimos este tema com a leitura da ficha pedagógica (pág. 14) discutindo 

algumas diferenças entre o monocultivo e agrofloresta. Esta atividade permitiu 
recuperar conceitos relacionados a matéria orgânica no solo, trabalhados no primeiro 
curso, e que foram consolidados com a prática do simulador de erosão. 

Nesta prática de estimulação dedutiva, utilizando um simulador de processos 
erosivos e de degradação do solo, foram comparados três tipos de manejo de solo 
diferentes: solo com cobertura, roça queimada e solo sem cobertura. 

Cada um destes sistemas foi eepresentado em porções de solo em uma caixa de 
madeira destampada. Vimos os efeitos do impacto da chuva, simulada com dois 
regadores, observando efeitos como: a lavagem e arraste do solo e perda de nutrientes e 
a compactação. Foram observadas a quantidade de terra e cinzas acumuladas nos 
recipientes onde foi depositada a água escoada de cada caixa. 

Devido a chuva e falta de sol no dia não foi possível ver as diferenças de 
evaporação e compactação entre o solo com cobertura e os solos sem cobertura. No en 
tanto as colocações dos agricultores a partir da experiência de vida que possuem ajudou 
a concluir os resultados esperados. 

Conjuntamente os agricultores discutiram sobre a alta fertilidade do solo após a 
queima e a gradual perda desta fertilidade com o passar do tempo. No caso da floresta 
todos afirmaram que este processo é inverso, pois nela há uma constante adubação 
natural, pelas folhas e paus que caem e apodrecem, além da proteção que ela confere ao 
solo. 

A partir da constatação dos efeitos de degradação dos solos foram discutidas 
medidas e alternativas para se manter uma maior fertilidade por mais tempo e aumentar 
o tempo de uso das roças. Foi retomada a importância da cobertura morta, introduzindo 
a idéia de capina seletiva, adubação verde, aumento da diversidade de plantas cultivadas 
e maior densidade de plantas com ciclos de vida e portes diferentes. Com isto é possível 
aproveitar a alta fertilidade inicial das roças queimadas e aumentar a proteção do solo e 
a ciclagem interna de nutrientes. 

Utilizando a idéia de estratificação e cíclo de vida das plantas na floresta se 
pensou na utilizção de plantas de diferentes características que são compatíveis com a 
mandioca: como adensamento de plantas rasteiras (batata doce, maxixe, gerimum) e 
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plantas de ciclo mais rápido que a mandioca como feijão e milho para obter maior 
cobertura e proteção da terra e aumento de produção de biomassa. 

3.12. Construindo o conceito de agrofloresta 
A partir da idéia de sucessão vista na natureza, conectando com exemplos de 

como estão organizadas as plantas nos quintais e o manejo das capoeiras, fomos 
discutindo sobre possibilidades de desenvolver uma agricultura baseada nos 
ensinamentos da floresta. 

Os alunos expontaneamente foram colocando suas idéias e alternativas a serem 
trabalhadas. A ídeia de cultivar elementos arbóreos junto com a implantação do roçado 
tradicional e o trabalho com cíclos de produção maiores, conforme o desenvolvimento 
de espécies com diferentes cíclos de vida, foram questões levantadas por algumas 
pessoas. 

O desenvolvimento desta discussão, baseada na questão de como poderíamos 
utilizar os ensinamentos da floresta para fazer agricultura, proporcionou a introdução do 
conceito de agrofloresta sucessional. Ao terminar esta discussão foi assistido o vídeo " 
A experiência de Emest Gõtsch", mostrando exemplos concretos de sistemas 
agroflorestais sucessionais que vêm sendo desenvolvidos a mais de 20 anos, e suas 
implicações econômicas, sociais e ecológicas. 

A apresentação do vídeo possibilitou estabelecer um referencial comum para dar 
início a formulação de idéias e a construir, de forma mais elaborada, alguns modelos 
teóricos de agrofloresta. Atravéz de atividades expositivas, da ficha pedagógica (pág.15) 
e encorajando os alunos a apresentarem suas idéias na loza para o grupo foram sendo 
construidos modelos de consórcios sucessionais, definidos por grupos de espécieis com 
o mesmo período produtivo, ciclo de vida, compatibilidade estrutural (arquitetura) e 
demais características ecológicas. 

Afim de aprofundar na forma como devemos seleccionar as espécies e planejar 
sua distribuição e espaçamento ao longo da sucessão foi montada uma tabela das 
árvores considerando as principais característivas ecológicas, de crescimento e 
produção. Cada espécie foi sendo enquadrada em um grupo sucessional e discutidas as 
outras espécies compatíveis espacialmente e temporalmente. 

5º Dia - 29 de agosto 

3.12.1. Estudo de sistemas agroflorestais sucessionais 
Iniciamos este dia com uma recapitulação dos trabalhos anteriores, dando 

continuidade as mesmas atividades e aprofundando algumas idéias e tirando dúvidas. 
Dando continuidade, iniciamos o trabalho com maquetes de árvores, de 

diferentes tamanhos e formas, feitas com caixas de papelão recortadas e pintadas. O 
objetivo foi de exercitar o planejamento tridimencional de modelos de sistemas 
maduros, observando a estratificação e a combinação entre as plantas de acordo com 
suas características ecológica e seu porte quando adulta. 

O primeiro grupo a montar um modelo apresentou um sistema separando 
espécies de porte alto das de porte baixo. Este modelo foi analizado e questionado 
coletivamente e um segundo grupo, apartir dos apontamentos feitos na discussão 
coletiva, reestruturou o modelo observando os estratos e as combinações entre as 
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espécies conforme suas características ecológicas. Não foi necessário a interferência dos 
instrutores do curso para melhorar o modelo. 

Esta atividade contribuiu muito para avaliar se a idéia de sucessão e 
estratificação do sistema estava sendo incorporada pelos alunos e ao mesmo tempo para 
consolidar as próprias idéias em construção pelos mesmos. 

3.12.2. Planejamento dos sistemas agroflorestais 
Esta atividade tinha o objetivo de estabelecer critérios gerais para se planejar 

agrofloresta e também realizar o planejamento da implantação do sistema que faria parte 
da prática do curso. 

Inicialmente foi sendo seguida a ficha pedagógica (pág. 19 e 20) atravéz de uma 
leitura coletiva e discusão entre o grupo. Pontualmente foram sendo feitos 
questionamentos sobre como cada pessoa faria a implantação de uma agrofloresta em 
sua roça. A partir das exposições realizadas pelos alunos fomos selecionando os 
melhores exemplos de sistemas e formas de implantação. 

Buscando validar os conheciemntos que os agricultores e agricultoras possuem, 
retomamos os exemplos dos quintais e das capoeiras. Utilizando exemplos de 
combinações de plantas nos roçados que otimizam espaço e fertilidade, juntamente com 
os modelos de sistemas apresentados pelos participantes, começamos a definir como 
seria o sistema que foi implantado na prática do curso. 

Foram listadas todas as espécies disponíveis em sementes e mudas e a 
quantidade das mesmas. Cada espécie foi novamente analizada quanto ao grupo 
sucessional que pertence e foi feito uma previsão sobre o escalonamento da produção ao 
longo do tempo e agrupamento das espécies em grupos sucessionais. Também foram 
mencionadas a s plantas adubadeiras e de sombra, plantadas e expontâneas. 

G . d lantad 
Grupos sucessionais Período Espécies Plantas de serviço 

(etapas de produtivo que estarão produzindo adubadeiras 
desenvolvimento) (em anos) 

l)Roça 3 meses a 1 Plantas da roça: milho, feijão de porco, 
Colonizadoras ano cubio, feijão, mandioca, guandú e gliricídia. 
(Cerrado) gerimum e maxixe. 
2) Capoeira Nova 1-4 anos Banana, abacaxi, mamão, Guandú, 
(Árvores Pioneiras) mandioca. Gliricídia, ingá 
3) Capoeira Média 4 - 6 anos Banana prata, início do ingá (várias espécies), 
(Secundárias iniciais) cupu, cacao, araçá boi, Gliricídia e 

cupuí e açaí do pará. Podas das diverssas 
árvores em 

desenvolvi-mento 
4) Capoeirão 6-15 anos Açai do mato, cupuaçu, ingá (várias espécies) 
(Secundária tardia) cacao, araça boi, cupuí, e 

banana prata, biribá, Podas das diverssas 
abacate, laranja, limão, árvores em fim de 
umarí, fruta pão, jatoba e cíclo. 

tucumã 
5) Sistema adulto Mais de 15 Pequiá, açaí, andiroba, 

anos cajuaçu cupuaçu, eacao, 
cuouí, umari e iatobá. 
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Na elaboração do desenho final do sistema implantado foi necessária a 
orientação técnica direcionando o planejamento e sintetizando as idéias expostas pelo 
grupo. Algumas idéias inconsistentes ainda surgiam como o plantio de uma mesma 
espécie arbóreas em linha no meio da mandioca, sem respeitar critérios de sucessão e 
estratificação. No entanto foram destacadas idéias como plantio misto de espécies de 
diferentes portes em meio a mandioca; árvores de sol com árvores de sombra; 
mandioca, abacaxi e banana como primeiro ciclo e arvores crescendo juntas e outras 
idéias considerando o processo de sucessão e estratificação fopram colocadas. 

Afim de otimizar o uso do espaço e facilitar o manejo e monitoramento do 
trabalho, o desenho final contou com uma sistematização a partir do espaçamento em 
linhas utilizado para banana (3 x 3m) e abacaxi (1,5 x 0,8m); plantando a mandioca 
entremeada entre as linhas de abacaxi e as espécies arbóreas e anuais plantadas juntas, 
na linha do abacaxi e entre a mandioca. Espécies de sol e sombra, porte alto e porte 
baixo seriam plantadas de forma alternada afim de favorecer uma distribuição 
homogênea em toda área. Foi destacado a importância de um plantio adensado para 
possibilitar uma seleção das melhores plantas ao longo da sucessão e formar uma boa 
cobertura viva e morta do solo. 

A área escolhida para a implantação foi uma roça onde seria feita a replanta da 
mandioca, por isso tratou-se de uma roça queimada como o sistema tradicional de 
agricultura. A realização da prática em uma replanta possibilita uma maior relação da 
proposta de sistemas agroflorestais com a agricultura tradicional. Possibilita uma 
otimização do uso do solo, aumentando seu tempo de uso durante o processo de 
regeneração onde antes teríamos apenas uma capoeira simples. 

Por fim, foi discutido a época escolhida para o plantio, sobretudo por ser início 
do verão. Como se trata de uma prática de implantação de sistema agroflorestal 
decidimos fazer o trabalho completo, contudo, ficou claro entre o grupo que com a 
ocorrencia de um verão forte e com pouca chuva, muitas espécies poderiam ser afetadas 
exigindo uma reposição na entrada do inverno que é um período mais propício para este 
tipo de trabalho. 

3.12.3. Possibilidades econômicas, sociais e ecológicas da 
agricultura indígena e dos sistemas agroflorestais. 
A reflexão sobre a música de Eliakin Rufino (Ficha pedagógica, pág. 22) 

permitiu introduzir a questão da realidade indígena e do interior no município de 
Barcelos. Depois da audição foi modificada parcialmente a letra e adaptada a realidade 
local. A discussão sobre a tabela do crescimento da população nos municípios do alto e 
medio Rio Negro serviu de base para colocar os problemas da cidade e do interior. 
Assim foi elaborado conjuntamente o seguinte quadro: 

Problemas na cidade Problemas no interior 
-, Desemprego. -, Servicios básicos de Saúde. 
-, Falta ( distância) de terras -, Falta de ensino a partir da 4 

agrícolas e alta pressão sobre o série. 
meio. -, Transporte de produtos agrícolas 

-, Desvalorização da agricultura. até a cidade. 
-, Desinteresse dos jovens pela -, Custo de transporte de pessoas. 

agricultura. -, Esvaziamento do interior 
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-, Problemas sociais. (prostituição, 
suicídios, assasinatos, gravidez 
precosse. ). 

Não foi necesária uma grande estimulação para preencher o quadro já que a 
maior parte dos participantes era completamente ciente das causas e consequências dos 
problemas e dificuldades que afetam as duas realidades. Mas o exercício ajudou a 
relacioná-los e mostrar que a raíz de muitos problemas é a mesma 

Centrando a reflexão sobre as alternativas econômicas no município foram 
avaliadas as perspectivas de cada uma delas, como: a pesca de peixe ornamental, o 
extrativismo de piaçava, o extrativismo de cipó, o turismo, as aposentadorias e a 
agricultura. 

No caso da agricultura, foram discutidos os motivos que fizeram a agricultura 
local entrar em decadência e aumentando a venda de produtos procedentes de Manaus. 
A maioria dos agricultores colocam que a um grande desânimo em trabalhar com a 
agricultura e falta de perspectiva econômica com esta atividade. O comprador não acha 
produtos locais e o agricultor não consegue vender. 

A partir da compreensão desta realidade buscamos articular a idéia de organizar 
uma feira onde poderiamos divulgar, trocar e vender os produtos locais e valorizar a 
agricultura indígena. Outra questão é melhorar a organização do mercado local, a 
circulação das mercadorias (transporte) e condições e inftaestrutura de trabalho. 

Foram destacados uma grande quantidadede produtos que possuem um grande 
valor atrativo nos mercados tanto em Barcelos e região quanto em Manaus, como: 
Cupu, açaí, laranja, limão, maracuja, cubio, cacao, abacaxi etc. Todos estes produtos 
possuem potencial mas não são explorados como alternativas econômicas para o 
agricultor. 

A possibilidade de trabalhar com beneficiamento e agregação de valor aos 
produtos foi discutida, como o exemplo do cupuaçú e as diferentes formas de aproveitá 
lo (Ficha pedagógica pág. 23). Foi destacado pelos agricultores que outros produtos 
podem seguir esta lógica, possibilitando atingir novos mercados e estratégias de 
armazenamento e de comercialização que beneficiem o agricultor e gerem mais 
trabalho. 

6°. Dia - 30 de agosto 

3.12.4. Prática de implantação de um sistema agroflorestal 
sucessional. 
A área onde foi realizada a prática era uma roça onde seria realizada a primeira 

replanta de mandioca. A roça foi feita em uma capoira de 12 anos (Madura, segundo os 
agricultores.) derrubada a quase dois anos atráz, queimada e plantada, sendo que a 
mandioca já havia sido arrancada faziam 7 meses. O solo segundo os agricultores 
apresentava um bom potencial para produzir mandioca e outra culturas. O local se 
encontrava densamente "cerrado"; ou seja, coberto com mudas de árvores secundârias 
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e brotações da antiga capoira, além de diversas plantas erbáceas, capins, e alguns 
indivíduos de mandioca, cará e banana pacovam. 

O preparo da área foi feito com roçada e capina seletiva, deixando as epécies 
produtivas já presentes e mudas de arbóreas da regeneração natural com no máximo 1 
metro da altura como: surucucu mirá, goiaba de anta, cupiuba, açaí e ingá. Algumas 
árvores de porte um pouco maior, na maioria 3 a 4 metros, sofreram poda alta 
permanecendo apenas a aste do tronco a uma altura de 1,5 a 2 metros, como: embaúba, 
inga, angelinrana e tento. Os capins e ervas rasteiras foram todos capinados e 
juntamente com o material proveniente das podas foram picados e espalhados sobre o 
solo para cobertura. 

Para dar início ao plantio a área foi sistematizada atravéz do espaçamento feito 
no plantio da bananeira e do abacaxi. As bananas foram plantadas em linhas de 3 X 3 
metros cada muda, e o abacaxi em linhas de 1,5 metros coincidindo com as linhas das 
bananeiras e entre as linhas das bananeiras. O epaço entre as mudas de abacaxi variou 
em torno de 0,8 metros. Entre cada linha de abacaxi puro e abacaxi com banana ficou 
um espaço de 1,5 metros onde foi plantado mandioca em linha simples e também em 
linha dupla. 

O plantio das espécies por semente foi feito organizando as sementes em 
misturas conforme tamanho das mesmas e o grupo sucessional da espécies. 

Relação das misturas de sementes: 
1) Sementes miúdas: milho, feijão de praia, jerimum, melancia, mamão, limão, 

laranja e biribá. 
2) Sementes médias (subosque): Milho, guandú, cupuaçu, cacao, cupuí e araça 

boi. 
3) Semente média (sombreadoras): milho e ingá. 
4) Sementes grandes (emergentes e subosque): Cajuaçu, andiroba, abacate, 

pequiá, fruta pão, umari e jatobá. 
5) Semente: açaí do mato com feijão de porco. 
6) Mudas: de açaí do pará com feijão de porco. 
7) Estaquia: gliricídia. 
As misturas de sementes foram preparadas com a presença de todos os 

participantes e explicado os procedimentos de plantio e distribuição das sementes. As 
sementes de cíclo curto acompanharam as de ciclo longo na mesma cova, pois a 
diferença de cíclo não ocasiona incompatibilidade entre as plantas, ao contrário disto, o 
milho também atua como marcador de onde foram plantadas sementes de árvores, além 
de produzir biomassa e cobertura. O mesmo papel pode ser atribuído para o feijão de 
porco, o guandu e o mamão. 

A distribuição das sementes foi orientada de forma que cada espécie tivesse uma 
distribuição uniforme em toda área e que a área ficasse com uma composição 
homogênea. 

O plantio das misturas de sementes foi orientado da seguinte maneira: 
../ As misturas de sementes grandes e das miúdas foram plantadas de 

forma alternada entre os pés de mandioca, alternasndo ta,mbém as 
espécies e observando a abertura das covas deacordo com a 
orientação de crescimento das raízes de mandioca . 

../ As misturas de sementes médias, sombreadoras e de subosque, e 
as mudas de açal do pará foram plantadas de forma alternada entre 
as mudas de abacaxi, seguindo a linha destes. Detalhe é que na 
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mistura de sementes de subosque as espécies ( cupu, cacao, cupuí e 
araçá boi) também foram sendo alternadas, além da alternância entre 
as misturas, de forma que se consiguisse uma distribuição uniforme 
na área . 

../ As sementes de açaí do mato foram plantadas de forma a prencher 
os espaços tanto entre a mandioca como próximo aos abacaxis. Esta 
mistura continuará sendo colocada a medida que ficarem visf veis 
falhas ou espaços sem planta no início do crescimento do sistema . 

../ Estaquias de gliricidia fora plantadas em pouca quantidade nas 
bordas do sistema e entre as bananeiras, porém é necessáio adensar 
esta espécie até chegar na relação de 1/1 com as bananeiras. 

3.12.5. Acompanhamento e prováveis ajustes no sistema 

Na primeira e segunda semana deverá ser verificada a germinação do milho e 
feijão de porco, e caso não tenham nascido bem, é recomendado que sejam replantados 
o mais imediato possível. O início da capina deve ser feito somente após o 
estabelecimento do milho e feijão de porco com meio metro, que são os principias 
narcadores, e da mandioca. A partir dai a próxima capina só se dará na colheita do 
milho. Com seis meses podem ser feitas novas capinas, coincidindo com as primeiras 
podas de guandú e glicerídia. Da colheita da mandioca em diante os manejos de poda 
devem sempre coincidir com a colheita de alguns produto. 

Devido a época da implantação algumas plantas arbóreas podem ter problemas 
de desenviolvimento cousado pelo verão. Caso isto ocorra as plantas deverão ser 
repostas na entrada do inverno, coincidindo com manejos de colheita e poda. A 
gliricídia deve ser adensada até cegar a uma proporção de 1/1 com a banana sendo 
plantada na linha de abacaxi puro a cada três metros. O çaí do mato e também a bacaba 
podem ser plantados a lanço na entrada do inverno assim como o proprio açaí do pará, 
caso necessário. 

3.13. Capacitação de lideranças 

Esta atividade teve o objetivo de articular a difusão do curso e estimular a 
atuação e liderança das pessoas, entre os agricultores e agricultoras do interior e da 
cidade. A partir de questões abordadas na ficha pedagógica (pág 24), apresentadas e 
discutidas coletivamente, foram organizados quatro grupos para a encenação de um 
teatro que representace situaçoes como as discutidas. Foram representadas diferentes 
situações onde os participantes do curso interagiam com sua comunidade e buscavam 
repassar o que foi trabalhado no curso. 

A forma de atuação junto as comunidades, relações de conflitos internos e como 
canalizar as demandas da comunidade foram questões debatidas após a apresentação 
dos grupos. Características da liderança, como clareza nas exposições tentado achar as 
palavras apropiadas, equilibro, auto confiança, saber unificar e animar o grupo de 
agricultores e como colocar em prática os trabalhos do curso foram questões 
representadas pelos diferentes grupos. A partir daí se tentou estabelecer as principais 
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características que a liderança deveria assumir para ser representante e, por tanto, 
portavoz das demandas da comunidade no seu papel de articulador. 

Um aspecto discutido mais a fundo foi o processo de experimentação do 
agricultor junto a comunidade. Num consensso entre os agricultores, ficou entendido 
que, nos casos onde a comunidade esta dismobilizada é importante que o agricultor se 
concentre no trabalho em sua própria roça, desta forma não vai depender da vontade da 
comunidade para continuidade de um trabalho e garantirá resultados mais concretos que 
em uma experiência proposta para ser conduzida coletivamente. 

3.14. Pensando projetos com a comunidade. 

Foi realizado um trabalho em grupos divididos por região: Alto Barcelos 
(Baturité, Floresta e Santa Rita), Aracá (Bacabal, Romão, Elesbão e Ucuqui), Quiuini 
(Ponta da Terra, Bulixú e Limão), Baixo Barcelos (Pedro II, Lago Grande e Cauburis) e 
cidade. 

O objetivo foi introduzir a idéia de organização de projetos e articulação com as 
coordenações e diretoria da ASIBA. 

Cada grupo discutiu a importância de tarbalhar com projetos e realizou um 
levantamento de problemas e demandas das comunidades enfocando possíveis soluções 
e potencialidade para serem trabalhadas. 
Apresentaçãõ dos grupos: 

• Problemas do interior: 
....., Falta de união nas comunidades . 
....., Diflcil todos concordar com o mesmo projeto . 
....., Precizam de melhores possibilidades de venda. 

Melhores condições de transporte para trazer os produtos para a 
cidade. Mais apoio para trabalhar a agricultura. 
Material agrícola de trabalho na roça e equipamento para a casa de 
forno (motor, forno, bancas, terçado, machado, etc.). 
Muitos parentes vão para cidade por falta de escola para os seus 
filhos continuarem os estudos . 

....., Falta de sementes . 

..., Muitas famílias dependem de outras atividades (Extração de cipó, 
piaba, piaçaba.) por isso não podem se dedicar mais a roça pois da 
menos retomo econômico que outras atividades . 

....., As pessoas sofrem muito com a falta de recursos. 

• Propostas do interior 
....., Entrar em parceria com a prefeitura, o estado ou outras ONGs em 

busca de recursos . 
....., Plantar mais roça. 
....., O plantio de mandioca em primeiro lugar . 
....., ASIBA pode ajudar a vender os produtos. 

• Problemas da cidade 
....., Falta mercado, recursos, terra, união, transporte, poços, etc . 
....., Falta apoio para agricultura. 
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• Porpostas da cidade 
Feira indígena. 

-, Financiamento para trabalho exclusivo na agricultura. 
-, Combinar e formar grupo (mutirão. 
-, Transporte da prodoção, 
-, Opções de mercado. 
-. Ter material para trabalho na roça e na casa de forno. 
_, Mais incentivo (cursos). 

Definir uma política fundiária mais justa para os agricultores. 

A partir da exposições dos grupos passamos a discutir como tomar viável o 
trabalho sobre as questões colocadas por cada grupo e sintetizar os principqais pontos. 
A idéia trabalhada foi de construção conjunta de um projeto, exigindo o compromiço de 
todos e articulação entre as comunidades e ASIBA. 

Três linhas principais para trabalho foram definidas sendo: experimentação e 
pesquisa participativa com ênfase na agrofloresta, financiamento agrícola com enfase na 
produção de farinha, viabilização comercial com ênfase nas comunidades, sobretudo 
transporte para feira. 

4. Festa de confraternização 

Entrega do certificado de participante ao alunos do curso. 
Forro com Albertinho Jordão e banda. 
Danças indígenas e Caxiri. 
Local: galpão de muJheres indígenas. 

7° Dia - 31 de agosto 

5. Avaliação final 

5.1 Painel de avaliação 
Foi montado um painel para ser preenchido pelos participantes do curso 

unnzanao os conceitos {Dom, meato, nnm) 1 oara avanar os sezumtes asnectos: 
Bom Médio Ruim 

Organização 23 2 

Convivência 25 

Alimentação 25 

Aulas teóricas 23 2 

Aulas práticas 20 s 
Ficha pedagógica 19 6 

Professores 25 

Coordenação 18 7 

Geral 23 2 

5.2. Rodada livre de avaliação oral 
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Todos os itens relacionado no painel obtiveram o conceito bom, os pontos mais 
destacados da avaliação complementados com a rodada de avaliação oral foram: 

Alguns termos utilizados na ficha pedagógica precizam ser melhor adequados a 
linguagem e nível de compreenção do público. 
Mais trabalhos práticos, ex. roça de manha e teoria de tarde. 
Pouca motivação e envolvimento dos participantes na troca de sementes e de 
conhecimentos. 
A coordenação avaliou que poderia ter se preparado mais, para ter uma melhor 
organizaçao interna, distribuindo melhor as tarefas sem sobrecarregar ninguém. 

5.3. Avaliação dos objetivos atingidos 
Foram relidos os objetivos coletivos e avaliados pelo grupo. A única 

modificação ocorrida foi quanto ao objetivo referenta à - "espera que este trabalho siga 
em frente". Ficou entendido pelo grupo que não se deve esperar por algo que se quer; é 
preciso buscar os meios e construir o caminho para se chegar ao objetivo desejado. 

6. Considerações finais 

Sabemos que este trabalho não esta concluido definitivamente, mas esperamos 
que a partir daqui, os agricultores e agricultoras possam ter adquirido subsídios 
suficientes e estarem encorajados a realizarem suas própias experiências agroflorestais, 
sempre valorizando a agrodiversidade que posuem. Espera-se que a partir dai possam 
desenvolver uma agricultura que atenda as demandas do atual contexto de vida e que 
garanta a continuidade dos sistemas culturais materiais e imateriais que fazem parte de 
sua história. 

A existência de um departamento organizado na ASIBA é uma garantia de que 
ocorra um processo permanente de acompanhamento dos agricultores participantes, 
dando apoio em todas as iniciativas que venham a ser desenvolvidas. O 
acompanhamento técnico, neste contexto, deve propiciar o aprofundamento na 
capacitação dos agricultores para que os mesmos posssam levar adiante a avaliação e 
validação dos sistemas desenvolvidos, bem como o resgate da agrodiversidade e 
sistemas de manejo associados. 

A experimentação agrícola e de alternativas de viabilização comercial devem ser 
encaradas como um processo de formação como o que já foi iniciado, e se estabelece 
atravéz da uma ação recíproca entre agricultores e técnicos assessores. Como nas outras 
atividades do Departamento e da ASIBA, o processo de avaliação e difusão é um 
componente do projeto de agricultura que indicará os resultados, tanto do curso, como 
do acompanhamento posterior. 

Assumir um projeto que abranja todas as questões colocadas durante o 
desenvolvimento do curso é uma questão de grande responsabilidade, sendo 
fundamental estabelecer claramente quais são os sujeitos deste processo e o papel de 
cada um. Neste sentido, a co-responsabilidade e empoderamento do projeto por parte 
dos agricultores e agricultoras é uma prerrogativa fundamental para a efetivação do 
mesmo. 

Discutimos sobre o papel da ASIBA em apoiar e atuar junto as comunidades e 
de assumir uma posição de articuladora inicial de um projeto que envolva diretamente 
os agricultores e agricultoras; mas em momento algum, exercer uma atitude paternalista. 
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A articulação entre as comunidades e agricultores da cidade é fundamental para 
viabilizar e dar sustentação as ações almejadas. 

7. Propostas de encaminhamentos 

• Organização de oficinas de estudo e resgate da agricultura tradicional, dinâmicas, 
dramatizações e atividades de transmição oral das origens e mitos da agricultura 
indígena. 

• Encontros e oficinas para estudo e intercâmbio de espécies e variedades tradicionais 
entre os agricultores. 

• Implementar uma roça comunitária da ASIBA como polo de agrodiversidade 
indígena, promovendo o resgate, conservação e intercâmbio de espécies e 
variedades tradicionais. 

• Incentivar o papel da agrodiversidade local na alimentação diária e nos eventos da 
associação. 

• Promover atividades coletivas (ajuris) para dar continuidade na implementação e 
manejo de sistemas agroflorestais. 

• Promover oficinas de avaliação e práticas de manejo nas comunidades do interior 
onde estejam acontecendo ações promissoras para as propostas em construção. 

• Encontros de agricultores para avaliação e difusão de experiencias em produção, 
organizaçao e comercialização. 

• Promover a feira de agricultores indígenas como centro de intercambio e venda de 
produtos agrícolas. 

• Dar continuidade na articulação do projeto de agricultura indígrena envolvendo 
diretamente os agricultores e agricultoras indígenas. 

ANEXO 1 - Dados de levantamento nas quatro parcelas de estudo da 
sucessão vegetal 

G r }: e d, 
Nome da Planta Nº de indi. Altura Estrato Principais Características 

vivos//mortos média. (B,M,A) 
Cama de cobra 100% - B Erv. Medicinal 
Olho de Camarão 100% - B Erv. 
Pela pato 1 - B Erv. 
Pacoarn 2 - B Erv. 
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Cipó de fogo 4 - B Erv. 
Cipó peludo 1 2 A Erv. 
Flor branca 6 0,20 B Erv. 
Cipó borboletinha 1 - M Erv. 
Cioó de tucandira 3 - M Erv. 
Capuí 1 0,20 B Erv. 
Maracuiá do mato 2 Erv. 
Sabão urana I 1 B Erv. 
São João caá 100% - B Erv. 
Tabaco de veado 6 1 B Erv. 
Japecani:ra 1 0,50 B Erv. 
Barurí de calango 1 0,20 B Erv. 
Urubú caá 10 0,05 B Erv. 
Pimentarana 1 0,80 M Erv. 
Líingua de vaca 1 1 M Erv. 
Pacoã catingarana 2 0,50 B Erv. 
Olelha de cutia 5 1 M Erv. 
Buchuchu 100% 0,80 M Erv. 
Maniva Erv. 
Sororoca 3 Erv. 
Ingá chichica 1 3 A Arb. 
Embauba 70 2,5 A Arb. 
Careca de Galega 8 2,3 A Arb. 
Cocô de zato 8 1,60 M Arb. 
Díma 1 1,50 M Arb. construção 
Lacre branco 4 1,50 M Arb. 
Tatá piriríca 1 1,2 M Arb. 
Piradabirana 1 1,5 M Arb. 
Castanheira 1 Rebrote Arb. 
Lacre vermelho 9 1 M Arb. 
Cumatí 1 1 M Arb. 
Tenteiro 2 1 M Arb. 
Envira vermelha 2 2 A Arb. constução 
Surucucu mirá 1 Arb. 
Ingá peludo 1 1,5 M Arb. 
Pau tuiri 2 0,5 B Arb. 
Tinteiro 31 0,80 B Arb. 
Pau de coatí 2 1 Arb. 
Cupiuba I 0,70 B Arb. 
Pepino do mato 1 0,60 B Arb. 
Pau ceco 2 0,70 B Arb. 
Bombaca 2 0,50 B Arb. 

vrrupo l area J: capoeira oaixa 
Nome da Planta Nº de indi. Altura Estrato Principais Características 

vivos//mortos média. (B, M, A) 
Samambaia 100% 5 cm B Rasteira, Medicinal 
Sororoca 3 2m M Medicinal 
Arumã 2 2m M Fibra art., erbácea subosque 
Buchuchu muitos 50 cm B Erbácea 
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Cebola do mato muitas 30cm B Erbácea, Medicinal 
Cipó de Fogo muitos 3m Me A cipó 
Cinó Tucandera 2 2m M Medicinal 
Bombaca 3 lm B Palmeira de espinho, subosque 
Miratauba 5 2m M Mad. Lei, arv 
Goiaba de anta 5 lm B Tingir art., arv 
Pepino do mato 3 -lm B Fruto comestível, Arv. Subosque 
Embaúba 4 3m A Medicinal, arv pioneira de sol 
Lacre 3 3,5m A Medicinal, arbst. Ciclo curto 
Tabaco de veado 2 50cm B Medicinal, i 

G r }: e lt ~ anoeira a 
Nome da Planta Nº de indi. Altura Estrato Principais Características 

vivos//mortos média. (B,M,A) 
Soro roca 3 2 m Cobertura 
Pupunha arana 2 1 b Artesanato 
Caa pitiu 2 4 m Banho para criança 
Inajá 1 5 b Artesanato, etc 
Envira Surucucu 1 2 b Madeira 
Cuanhú 2 3 m Fruta para suco 
Açaí 1 0,5 b Alimentação e paxiuva 
Murucututu 1 3 m Mastro e madeira leve 
Cupiuva 2 3 m Madeira 
Cipo de fozo 1 2 b Ae:ua 
Canela branca 2 4 a Vassoura 
Castanheira 1 6 a Mil utilidades 
Tukano patauá 3 2 6 B a Carvão 
Sororoquinha 7 0,5 b - 
Mortinha 1 4 rn Alimento 
Parirí 3 1 0,5 m Emoaneírar farinha 
Goiaba de anta 2 3 m Artesanato, carvão 
Taboquinha 6 0,5 b Artesanato 
Nanarana 2 0,5 b - 
Cipó sem nome 2 0,5 b - 
Samambaia 8 3 >0,5 b Remedi o 

Nome da Planta Nº de indi, Altura Estrato Principais Características 
vivos//mortos média. (B,M,A) 

Nanarana 11 0,50 B Alimento 
Pariri 18 0,40 b Empaneirar farinha 
Sororoca 8 0,25 b Para cobertura de casa 
Jacitara pequena 16 0,30 b - 
Bombaca l 0,15 B Artesanato 
Taboca 16 0,30 B - 
Folha comprida 1 0,25 B - 
Inajá I 1 B Alimentação 
Matá matá 1 1 b Envira 
Abiurana 2 3 m Madeira 
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Bombaca grande 1 4 M - 
Xi cantá 2 5 M Breu 
Cupuí 1 4 M Fruta alimento 
Aquaricuara 1 3 M Madeira, esteio 
Jupatíaçú 1 2 M - 
Breeiro 1 15 A Breu 
Louro bosta 1 - 
Cupiuva 1 30 Madeira 
CiJ)Õ bravo 1 30 - 
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Rua Vereador José Basílio, 2 - Bairro Centro 
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Introdução 

Com uma forte preocupação em relação ao desenvolvimento da agricultura e com a 
economia e subsistência das famílias indígenas, em 2001, a ASIBA começou a articular o 
projeto: "Potencialidades e Perspectivas da Agricultura Familiar Indígena em Barcelos - 
Estudo Sobre Viabilidade e Organização Produtiva e Comercial". Com o desenvolvimento 
deste projeto surgiu dentro da associação a necessidade de organizar um departamento de 
agricultura indígena, visando dar continuidade às iniciativas em desenvolvimento, e traçar e 
apoiar novos projetos. 

Desde então, se estabeleceu uma co-cordenação entre a Associação Indígena de 
Barcelos - ASIBA e Nucli d'estudis per l' Amazônia de Catalunya - NeAC. As duas 
instituições têm centrado seus esforços no sentido de valorizar e resgatar a agricultura 
indígena, tentando construir alternativas de auto sustentação por meio de um processo de 
formação dos agricultores e agricultoras. 

A realização deste segundo curso significa mais um passo no sentido de estimular e 
capacitacitar os agricultores e agricultoras indígenas de Barcelos e de consolidar o 
departamento de agricultura da ASIBA. O desenvolvimento deste trabalho teve início em 
2002 com o primeiro curso de agricultura da ASIBA - "Agricultura orgânica e controle de 
pragas e doenças" - seguido do acompanhamento e avaliação das experiências produzidas 
pelos agricultores a partir do curso, tanto na cidade, quanto nas comunidades do interior. 

Conjuntamente, agricultores, assessores técnicos e a diretoria da ASIBA avaliaram 
os resultados destas experiências onde foram apontados erros e acertos do primeiro curso. 
Esta avaliação foi de grande importância para a reorientação do projeto como um todo. 
Fruto disto, em 2003, trabalhamos para a realização do segundo curso de agricultura da 
ASIBA - "Potencialidades da Agricultura Indígena, Introdução a Sistemas Agroflorestais 
Sucessionais e Capacitação de Lideranças". 

Como o próprio título expõem o curso tem três enfoques: valorizar e estimular o 
resgate da agricultura indígena, suas tradições, mitos e lendas envolvidas e, 
especialmente, a agrodiversidade; a introdução de idéias relativas ao manejo agroflorestal 
sucessional como uma forma de otimizar o uso da terra, fundamentado no conhecimento e 
agrodiversidade indígena; e com a capacitação de lideranças, ou seja, proporcionando 
meios de esclarecer sobre seus direitos, refletir sobre formas de atuação nas comunidades e 
na cidade e encorajar a participação direta dos agricultores e agricultoras na elaboração de 
projetos da ASIBA. 

Contextualização 

A agricultura da população indígena em Barcelos é tipicamente de subsistência e 
complementar a outras atividades como o extrativismo e a pesca, ou setores públicos, 
comércio e outras atividades. A forma predominante -de agricultura seta baseada nos 
sistemas tradicionais de derruba e queima, no entanto, pouoo -se sabe sobre o manejo e 
tempo de pousio das áreas trabalhadas. 

Nos roçados predomina a cultura-da 1.t1.atldioc.a.,.destinada a predução de farinha, que 
é produzida artesanalmente em-casas de w:ihha<CODStruidas de~ tradicional. Embora a 
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mandioca seja a cultura predominante, a maior parte da farinha comercializada no 
município é trazida de Manaus. A farinha produzida pelas famílias é primeiramente 
destinada ao consumo doméstico, e apenas o excedente comercializado. 

Alguns outros produtos são cultivados com interesse econômico, como: cana, milho, 
pupunha (para palmito), banana, abacaxi, melancia, macaxeira. Nos quintais das residências 
ou nas casas de farinha localizados nas áreas de roçado há uma grande diversificação de 
culturas, mas em pequena quantidade e com interesse ao consumo doméstico, incluindo 
plantas como: cupuaçu, cacau, laranja, limão, açaí-do-Para, mamão, caju, gerimum, cubio, 
manga, mari, abiu, cupuí, pupunha (para fruto), etc. 

Na atualidade os indígenas barcelenses em sua maioria não possuem títulos de 
propriedade das terras em que desenvolvem agricultura e nem mesmo onde constrõem suas 
casas. Os índios urbanos geralmente têm suas roças em lotes nas imediações da cidade com 
acesso por estrada ou ramais. Este tipo de estrutura fundiária, totalmente descaracterizada, 
aliada a migrações forçadas e a integração com a economia de mercado podem ser fatores 
que atuam modificando os sistemas tradicionais de agricultura. Outros agricultores têm 
roças em áreas com acesso por igarapés ou em sítio e comunidades onde têm parentes. 

Uma questão importante é que atualmente nos deparamos com uma ampliação 
gradual das áreas de capoeira formadas a cada ano que passa, sobretudo nas regiões peri 
urbanas. Este processo tem uma repercussão no empobrecimento edáfico, biológico e 
económico destas áreas e com uma degradação da biodiversidade em geral. 

Há uma grande tendência de alteração da dinâmica da agricultura migratória que, a 
cada dia, passa a ser mais visível devido as modificações da estrutura fundiária, a expansão 
da agricultura moderna, a pressão dos mercados nos municípios em crescimento e nos 
novos assentamentos em que o manejo passa a ser regulado por questões distributivas de 
terra e demandas econômicas e não mais por cíclos e dinâmicas intrínseca ao ambiente 
(Fearnside, 1985.). 

A situação de vida dos indígenas barcelenses e a realidade de agricultura 
desenvolvida apresentam inúmeras situações que representam fatores potenciais que 
induzem a um processo de erosão genética. Emperaire (2001) destaca algumas causas 
principais de alterações de diversidade ligadas tanto a fenômenos de evolução interna das 
sociedades, quanto a pressões externas que influenciam diretamente. Dentre estas causas 
está a destruição dos intercâmbios sociais tradicionais; a perda da percepção da diversidade; 
a descontinuidade na transmissão dos conhecimentos tradicionais, que resultam tanto na 
perda do conhecimento da espécie ou variedade quanto do objeto biológico; modificações 
globais dos sistemas de produção devido a expansão da agricultura moderna; a ação das 
instituições de extensão introduzindo novas técnicas e variedades; concentração das 
populações ocasionando diminuições dos cíclos de pousio e exigência de espécies e 
variedades com cíclo mais rápido de produção; além de outros fatores (Emperaire, 200la.). 

Por outro lado, a dispersão dos povos indígenas do alto para o baixo Rio Negro nas 
últimas décadas pode estar contribuindo de forma muito importante para o resgate da 
agricultura tanto em aspectos relacionados a alimentação tradicional, quanto a questões de 
cunho religioso. 

A pesar de todas as transformações acontecidas no árnbito sociocultural dos povos 
indígenas, a agricultura indígena tem demostrado uma alta capacidade de adaptação aos 
novos contextos, aspecto que tem garantido a manutenção de uma alta agrodiversidade. 
(Emperaire, 2001b). 
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Cada vez mais vem se confirmando a idéia de que a conservação dos recursos 
fitogenéticos esta intimamente associada à continuidade cultural dos grupos humanos que 
os produziram (Emperaire, 2001 e 2000.). Da mesma forma, é praticamente notório o 
reconhecimento no meio científico e de instituições governamentais e não governamentais 
da importância e necessidade da conservação da agrobiodiversidade produzida por grupos 
indígenas. Não só as comunidades indígenas mas outras comunidades tradicionais como 
quilombolas, ribeirinhos e seringueiros, entre outros, têm seus papeis na conservação dos 
recursos naturais e da biodiversidade reconhecidos formalmente em acordos internacionais 
como a Convenção da Biodiversidade e o da Agenda 21, por exemplo (Santilli, 2000). 

A existência do movimento indígena organizado, com forte atuação e preocupado 
com os direitos indígenas e o resgate de sua cultura, é um fator importante aliado a luta pela 
conservação dos recursos naturais, em especial a agrodiversidade, 

Assim, ações visando resgatar a agricultura tradicional devem ser desenvolvidas sob 
o panorama contemporâneo e numa perspectiva mais sustentável, sem sentidos 
contraditórios ou de retomo ao passado, desenvolvendo-a como meio de vida que supra as 
necessidades das famílias indígenas que inevitavelmente passaram a interagir mais 
profundamente com a economia de mercado. Neste sentido também é necessário a 
capacitação dos agricultores para assumirem este papel considerando aspectos de manejo 
da agrobiodiversidade e dos direitos e propriedade intelectual destes povos 

O desenvolvimento de sistemas agroflorestais não é um elemento absolutamente 
novo, pois tradicionalmente já trabalham com o manejo de capoeiras e incremento das 
roças com espécies de cíclo médio e longo de produção. Por tanto, não vem para substituir 
a agricultura existente, mas sim, para ser incorporado a agricultura tradicional. 

Os sistemas agroflorestais devem ser vistos como um meio de adaptação ao 
contexto atual em que se estreitam as relações com a sociedade envolvente, dita "branca", e 
onde o mercado tem assumido uma posição de relevância para muitos indígenas que vêm 
na agricultura, não apenas um complemento para subsistência, mas um meio de renda 
familiar. 

Diante do quadro do uso intensivo das terras em regiões peri-urbanas, a agrofloresta 
assume um papel importante na otimização do uso do solo a medida que as capoeiras são 
substituídas por sistemas que agregam riqueza biológica e maior valor econômico. Neste 
sentido agrofloresta tambem permite aproveitar o enorme potencial econômico que as 
plantas e frutas nativas da Amazônia oferecem, apontando como urna alternativa 
promissora na geração de renda das famílias indígenas e na segurança alimentar. 

Obietivos Gerais 

• Trabalhar com o resgate e valorização da agricultura tradicional indígena e o potencial 
de sua agrobiodiversidade. 
Abordar de forma teórico-prática o desenvolvimento de sistemas agroflorestais 
sucessionais e biodiversos. 
Motivar e capacitar lideranças para atuarem em suas comunidades com a difusão e 
experimentação agroflorestal e na articulaçao de projetos para viabilizar a agricultura 
local. 

• 

• 
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Obietivos específicos 
• Promover a troca de experiências e de cultivares agrícolas tradicionais entre os 

agricultores indígenas no sentido de valorizar e potencializar a agrodiversidade 
indígena. 

• Resgatar e estimular a intensificação de sistemas de manejo tradicionais que garantam a 
manutenção agrodiversidade indígena e dos processos associados. 

• Conscientizar lideranças a respeito dos direitos e propriedades sobre conhecimentos 
tradicionais e informá-las como agirem mediante casos de apropriação indevida de 
material biológico e de conhecimentos tradicionais. 

• Abordar de forma teórico-prática o desenvolvimento de sistemas agroflorestais 
sucessionais, baseado na dinâmica tradicional de agricultura indígena; valorizando o 
manejo da agrodiversidade e da regeneração natural, como forma de otimizar a 
utilização de recursos e produção de alimentos. 

• Formar um grupo de agricultores para a experimentação e difusão de sistemas 
agroflorestais como meio para gerar modelos que levem em conta as características 
sociais e ambientais regionais e que representem experiências promissoras como 
alternativas de autosustentação. 

• Articular e capacitar lideranças entre os agricultores para construção de projetos que 
atendam as especificidades e demandas relativas às comunidades. 

• Desenvolver o senso de co-responsabilidade entre os agricultores para a construção de 
um projeto de agricultura indígena em Barcelos. 

• Dar continuidade ao processo de consolidação do departamento de agricultura da 
ASIBA. 

Pressupostos metodológicos 
Entendemos que, antes de tudo, a acumulação milenar de conhecimentos sobre o 

manejo dos recursos ambientais e o sistemas socioculturais envolvidos são o marco inicial e 
e eixo condutor para a construção de propostas que visem a melhoria de vida da população 
indígena 

A inevitavel inserção destes povos na sociedade envolvente, ou mesmo o avanço 
deste modo de vida até eles, pouco a pouco começa a gerar novas demandas sociais, que 
acabam por modificar habitos e padrões sociais relaçionados com o ambiente em que 
vivem. Em vista disso, também consideramos importante trabalhar enfocando urna visão 
mais global da agricultura e do conceito de sustentabilidade social e ambiental. Nesta 
perspectiva, buscamos destacar a importância da cultura original e da tradição agrícola 
destes povos, ao passo em que inserimos novos conceitos e práticas aplicáveis à agricultura 
indígena, baseados nos sistemas agroflorestais, de forma que abranjam uma dimenção 
social, econômica e ambiental. 
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O desenvolvimento deste curso tem como um de seus pressupostos básicos a 
construção compartilhada de conhecimentos, estimulando a troca de informações entre os 
atores envolvidos e valorizando os saberes tradicionais e empíricos. 

A cooresponsabilidade entre todos os participantes com o desenvolvimento do curso 
é um fator fundamental para que resultados sejam atingidos a curto, médio e longo prazo. 
Neste sentido, a seleção dos participantes a partir da avaliação do primeiro curso, o papel 
de cada um como liderança; além de ferramentas metodológicas como: estabelecimento 
coletivo de objetivos e metas no curso, as avaliações continuas de forma oral e através das 
fichas pedagógicas e o acordo de "convivência" possuem atribuições essenciais para 
formação de um grupo comprometido com a construção de um projeto de agricultura. 

Não é um dos objetivos deste curso reproduzir e difundir pacotes tecnológicos ou 
conhecimetos prontos, ao contrário, buscamos proporcionar a construção de novos 
conceitos úteis na agricultura e na forma de atuar no árnbito socioprodutivo. Para isto 
trabalhamos com materiais para aulas expositivas e ferramentas de estúnulo à reflexão e 
dedução de novos conceitos, por meio de dinâmicas de grupo, fichas pedagógicas, práticas 
de estimulação dedutiva, perguntas geradoras, exposição de conteúdos e imagens em slides, 
atividades de campo, elaboração de desenhos, atividades com maquete agroflorestal e 
vídeos. 

Apesar de que o programa deste curso contenha uma linguagem técnica, no seu 
transcorrer será dada atenção para utilização de uma linguagem mais apropriada e próxima 
a realidade do público envolvido. Da mesma forma, as fichas pedagógicas foram montadas 
com informações organizadas e esquemáticas e, também; de maneira que permitam o 
registro de informações processadas pelo aluno e construídas e validadas coletivamente. 

Cada etapa do curso foi planejada de forma que os assuntos abordados tenham 
relação uns com os outros, dando um sentido de continuidade à construção de 
conhecimentos e novas idéias. Todos materiais elaborados pelos alunos, assim como os 
exemplos de experiências, e idéias e observações geradas durante o desenvolvimento do 
curso serão retomados, sempre que necessário, para dar suporte a novos conhecimentos, 
buscando dinamizar os trabalhos e explorar a criatividade e conhecimentos dos agricultores. 

Toda abordagem teórica vai ser complementada com uma prática de implantação de 
um sistema agroflorestal sucessional e com técnicas de manejo da sucessão e da matéria 
orgânica. 

Organização do Curso 

Data do curso 
25 a 31 de agosto do 2003 

Público 
Indígenas agricultores da sede e do interior de Barcelos. 

Local 
Aulas teóricas: Na paróquia Nossa Senhora da Conceição. 

Aulas práticas: Terreno da ASIBA 
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Estadia 
Cada aluno providenciará o alojamento próprio. No caso de dificuldades poderá ser 
encaminhado pelo departamento de agricultura da ASIBA. 

Refeições para os alunos 
Será oferecido: 

Café da manhã das 7 as 7:50 
Almoço das 12:00 as 13:30 
Janta das 18:00 as 19:00 
Merendas (manhã e tarde) 

Divulgação Seleção e Inscrições 
A divulgação no interior será feita pela fonia e em reuniões nas comunidades, quando 
serão entregues a carta convite, a ficha de inscrição com regulamento e esclarecida a 
proposta de trabalho. 
Na cidade a divulação sera pela rádio local e por meio de convite direto. 
As inscrições deverão ser entregues na ASIBA ou confirmadas pela fonia no caso das 
comunidades do interior. 
Serão oferecidas 35 vagas, sendo 5 vagas para diretoria e coordenação da ASIBA (visando 
capacitação e formação dos quadros da ASIBA), 1 O para moradores da sede do município 
(sem distinção entre bairros) e 20 vagas para moradores do interior. 
A Seleção será feita priorizando os alunos do primeiro curso, conforme os resultados das 
avaliações realizadas na sede e interior do munícípio, considerando a sua capacidade de 
liderança, ·envolvimento efetivo com a agricultura e interesse em desenvolver novas 
experiêcias produtivas. A partir da avaliação, cada comunidade fará a escolha de seu 
representante. Na cidade os agricoltores que não participaram do primeiro curso poderão se 
inscrever normalmente, sendo avaliados pelos mesmos critérios. 
A distribuição das vagas entre cidade e interior constam no anexo. 

Material geral de uso diário · 
Papel madera, grampiador, barbante, lápis, canetas, pastas, pinceis atômico, fita adesiva, 
cola tenas, tesouras, TV e vídeo. 

Material individual de uso diário 
Cada aluno receberáuma pasta contend: ficha pedagógica, programação do curso, caneta, 
folhas em branco e camiseta do Projeto de Agricultura ASIBA. 

Programa 
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1º Dia) 
Manhã (7:30 -12:00) 

Abertura e Paielança 
Pajé (ou rezador), defumação. 

- Pronunciamento da Diretoria da ASIBA e coordenação do departamento e convidados. 

Apresentação geral 
Rodada livre de apresentação individual entre participantes do curso. 
Os objetivos de cada um para estabelecer objetivos coletivos e metas indicando aonde o 
grupo quer chegar com o curso (documentar em cartazes). Esta é uma ferramenta 
importante para criar um ambiente de cooperação e cooresponsabilidade. As metas 
estabelecidas pelo grupo são referências para a auto-avaliação e avaliação final do 
curso. 
Elaboração coletiva do acordo de convivência. 
Repasse da proposta de programação do curso e definição da programação. 

Tarde (14:00 17:30) 
Resultados do Projeto de Agricultura 2002 (lh) 
- Rodada de apresentação de resultados pelos agricultores que participaram do primeiro 

curso. 
- Avaliação geral dos resultados das experiências práticas desenvolvidas a partir do 

primeiro curso de agricultura da ASIBA. 

Agricultura no mundo e sustentabilidade (2:15} 

Apresentação do sistema agrícolas tradicionais como consequência das caracteristicas 
climáticas, edáfícas e socioculturais do lugar onde é dersenvolvido. 
Evolução da agricultura no mundo e a expansão da agricultura convencional. Como a 
atividade antrópica têm modificado e degradado o meio ambiente e os recursos naturais. 
Indicadores de Sustentabilidade. 

• Discutir a cadeia produtiva de alguns dos produtos mais utilizados em Barcelos 
e que vêm de fora. Ex: farinha de mandioca, café, açúcar, arroz, óleo de soja, 
trigo (pão),' leite em pó, galinha (frango), etc; comparando com a cadeia 
agroextrativista local dos mesmos produtos ou alternativos. 

• Abordar a devastação da Amazônia ( expansão das madeireiras e 
desenvolvimento da agropecuária convencional) e outras florestas, 
contaminação das águas, degradação dos solos, qualidade dos alimentos, 
impactos socioeconômicos (monopólios de sementes e mercados). 

Trabalho em grupo: Montagem de painéis (recorte de revista e folders ou desenhos) 
para comparar agricultura indígena com a agricultura convêncíonal, considerando o 
contexto socioeconômico e ambiental em que estão inseridas. Buscar que o aluno 
sintetize as idéias e expresse a sua opinião. 
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Apresentação, debate e síntese complementação feita pelos ministrantes, com 
apresentação de slides. 
Leitura do texto: "A Ilha de Bornéu: un desequilíbrio causado pela melhor das 
intenções". Reflexão. 

Noite (19:00 -19:30) 
Vídeo: Sabendo Aprender com a Floresta. Discussão do vídeo 

Materiais do dia. 
Projetor de Slides, Revistas (para folhear e recortar), papel madeira , pinceis, TV e 
aparelho de vídeo. 

2ºDia) 
Manhã (8:00 - 12:00) 
Agricultura indígena 
• Primeiro: Apresentação e exposição das sementes e mudas que cada aluno trouxe das 

comunidades. 
• Segundo: Construir coletivamente um calendário das atividades agrícolas e 

econômicas. 
Itinerário de trabalho anual na roça (Períodos de derruba e queima, plantação, 
colheitas e replantas da mandioca, cultivo de outras espécies no roçado) 
Cíclo das chuvas. 

• Terceiro: em grupos, listar as plantas cultivadas e número variedades; e listar as 
especies tradicionais que cohecem e não cultivam. 

• Quarto: colocação em comum pelos grupos do trabalho e destaque sobre os calendarios 
elaborados. 

• Quinto: Discussão sobre as diferenças entre plantio em capoeira o mata bruta. Destacar 
os diferentes tempos de pousio nas capoeiras. 

Tarde (14:00-17:00) 
Agrodiversidade indígena 
Pregunta geradora: Qual é a origem das variedades das plantas que cultivamos no roçado? 

Diversidade de plantas e variedades de mandioca estudadas na região do rio Negro. 
• Discutir a importância do manejo das capoeiras e processo de seleção para a 

obtenção de novas variedades de mandioca e outras espécies. 
• Enfatizar a importância da agrobiodiversidade indígena e o papel destes povos e sua 

cultura, para o melhoramento e seleção das espécies que hoje utilizamos. 
• Importância da diversidade de espécies e variedades no controle de pragas e 

doenças, na estabilidade do sistema à adversidades ambientais e na saúde das 
pessoas. Comparar com sistemas de agricultura convencional. 

Outros exemplos de agricultura e manejo tradicional da floresta realizados pelos grupos 
indígenas e os exemplos locais práticados nas comunidades e na cidade de Barcelos. 
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• Enfocar o conhecimento aprofundado sobre o ambiente e processos ecológicos 
como base para guiar os sistemas de manejo. 

• Resaltar a similiaridade dos manejos tradicionais com os sistemas agroflorestais. 
Destacar exemplos locais de manejo da biodiversidade, agroflorestas e manejo de capoeirs 
e quintais com consórcios de cultruas perenes (bananal em capoeria, plantio econômico de 
cupuaçú e açaí). 

Propriedade intelectual e direitos sobre os conhecimentos tradicionais 

- Introduzir a questão da apropiação indevida dos conhecimentos tradicionais 
(patenteamento e biopirataria) e de produtos a partir de plantas utilizadas 
tradicionalmente no Brasil e exterior: Leis atuais e propostas. (Exemplo do Acará-disco 
e cupuaçu). · 
Discutir as formas que uma comunidade deve atuar na sua relação com pesquisadores. 
Ética e responsbilidade dos pesquisadores. 
Montar um teatrinho: relação comunidade pesquisador ('turista'), responsabilidades e 
compromissos. 

Noite (19:00 -19:30) 
Apresentação do teatro organizado pelos grupos e discussão. 

3º Dia) 
Manhã (8:00 - 12:00) 
Trabalho de campo sobre sucessão florestal. 
Estimular a observação e relfexão sobre os processos sucessionais, comparando a estrutura 
da vegetação, composição de espécies e modificações do solo em diferentes estádios. 

Estudos de campo sobre sucessão vegetal com trabalho em grupos fazendo 
levantamento da vegetação, sua estrutura ( densidade de plantas e estrato), qualidade do 
solo e quantidade de serrapilheira em parcelas de 25 m2• Serão estudados três ou quatro 
estádios sucessionais incluindo roça em fim de co1heita (cerrado), capoeira nova, 
capoeirão (capoeira madura) e floresta (mata). Serão feitas coletas de plantas, de solo, e 
medição de serrapilhera (1 m2). Todos os dado serão anotados em tabelas padrão. 
Reunião dos grupos para discussão das informações coletadas e organização dos dados 
para apresentação em tabelas e desenhos. 

Tarde (14:00 17:30) 
Colocação em comum dos resultados do trabalho a campo e materiais coletados. 
Cada grupo fura a apresentação dos resultados levantados em campo (amostras coletadas, 
tabelas explicativas, desenhos e principais observações realizadas); após a apresentação de 
cada grupo será feita uma discussão geral que terá como referência a pregunta geradora. 

Pregunta geradora: Como cresce o mato? 
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Construção de conceitos e fundamentos como: sucessão florestal, dinâmica de interação 
entre plantas, produtividade primária e matéria orgânica no solo, biodiversidade, 
características ecológicas das espécies e grupos sucessionais. 

- Elaboração de um esquema básico de sucessão florestal (régua de sucessão). 
Caso seja necessário um complemento, ou para enriquecer os dados coletados, poderão ser 
integradas mais informações por meio dos conhecimentos dos próprios agricultores. 

Material do dia: Terçado, barbante, folhas para anotações, papel madeira, pincel atômico e 
sacolas plásticas. 

4º Dia) 
Manhã (8:00- 12:00) 
Comparando a mata e o roçado 
Pregunta geradora 1: Porque trabalhamos só dois ou três anos numa mesma área e depois 
abandonamos ela? 
- A evolução da fertilidade na roça em função da queimada e os processos climáticos. 

Pregunta geradora 2: Porque na roça a terra vai ficando fraca e na capoeira e na mata não? 
• Bateria de práticas de estimulação dedutiva: esponja do solo e simulador de erosão. 

Visualização dos efeitos dos diferentes manejes do solo (área queimada, área queimada 
com cobertura e área rica em rnateria orgânica sem queima) e a importânica da matéria 
orgânica (humus, cobertura morta e cobertura viva). 
Estabelecer a importância da queimada e suas conseqüências negativas ( diferentes 
visões a respeito: neutralização da ácidez do solo e da toxidez por alumínio, alta 
disponibilidade de nutrientes, lixiviação de nutrientes, erosão e compactação). , 
Medidas de conservação e otimização do uso do solo e fertilidade após queima ( capina 
e roçada seletiva, adubação verde, cobertura viva e morta, conssórcio de diferentes 
espécies com cíclo de vida e porte diferentes). 

Pregunta geradora 3: Como podemos aplicar os conceitos de sucessão e biodiversidade na 
agricultura? 

Discussão resgatando conteúdos trabalhados nos dias anteriores: sucessão, ciclo de vida 
e características ecológicas das espécies, agrodiversidade, produção primária e matéria 
orgânica, ciclagem de nutrientes no solo e interações positivas entre as plantas. 

Tarde (14:00 -17:30) 
13:30 Video: A Experiência de Ernest Gõtsch. Discussão do vídeo. 

Sistemas agroflorestais 
Analize e desenho de quintais e capoeiras como exemplos de interação entre plantas, 
enfocando a ocupação dos diferentes estratos, biodiversidade e diferenças nos cíclos de 
vida das espécies. 

- Construção conjunta de esquemas que representen Agrofloresta, como consórcios 
sucessionais de espécies produtivas e com outras funções ecológicas, de forma análoga 
a sucessão florestal. 
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Elaboração da tabela das árovores enfocando o cíclo da vida das espécies e 
características ecológicas e agronômicas. 
Exercício com maquete agroflorestal. 

Material do dia: TV e aparelho de Vídeo. 

5º Dia) 
Manhã (8:00 - 12:00) 
Planejamento dos sistemas agroflorestais. 

Leiturado texto: '0 Homem e o Cacaueiro'. 
Principais tópicos para o planejamento de um sistema agroflorestal. Elaboração da prática 
de implantação de um sistema agroflorestal sucessional do curso. 

Análise das características do local de implantação. Enfocando as características da 
vegetação local e do solo, umidade, relevo e história de uso. Utilizar como exemplo as 
diferenças entre 'damissá', 'borocotó', terra firme e igapó. 
Objetivos do sistema Agroflorestal: espécies de interesse, interações com produção 
animal (piscicultura, avicultura, suniocultura). 
Calendário para implantação dos sistemas agroflorestais. (Utilizar calendário elaborado 
no segundo dia) 
Planejamento do mapa de semeadura e dos consórcios sucessionais. 
Técnica de implantação, plantio por semente ou por mudas. Manejo da sucessão, podas 
e cobertura de solo. 
Manejo da banana e do abacaxi. 

Levantamento do material disponível e planeiamento da prática do sistema 
agro florestal. 

Características da área de implantação. 
Retomar modelos, idéias e propostas desenvolvidas pelos participantes. 
Mediar a atividade e apresentar propostas que sintetisem as idéias. 
Desenho em papel madeira com intervenções diretas dos alunos. 

Tarde (14:00 - 17:30) 
Possibilidades econômicas, sociais e ecológicas da agricultura indígena e agroflorestal. 

Música Nilson Chaves. Tudo índio. (Ver anexo. Letra). Discussão livre sobre o 
tema da música. 
Introdução geral sobre a situação socioeconômica no município de Barcelos: 
Esvaziamento do interior, sistema de aviamiento demanda de alimentos e 
dependência do exterior. 
O papel da agrofloresta na autosustentação, segurança alimentar e o valor biológico 
e cultural da agricultura indígena. 
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Diferentes aproveitamentos e potencialidades das frutas e outros produtos da 
Amazônia. Agroindustria caseira. Exemplos: cupuaçú, açaí, cacao, pupunha, 
castanha, cubiu, abacaxi, cajú, etc. 

Noite (19:00 - 19:30) 
Vídeo: Produzir sem destruir. Projeto Arboreto e assentameno Humaitá (Acre). 
Discussão sobre o vídeo. 

Material do dia: Aparelhos de audio, TV e vídeo. 

6°. Dia) 
Manhã (7 :00 - 12:00) 
Implantação de um sistema agroflorestal sucessional. 
O objetivo desta prática é consolidar os conceitos trabalhados ao longo do curso e 
desenvolver uma experiência que possa ser acompanhada pelos agricultores como exemplo 
demostrativo. 
O local de implantação será o terreno próprio de ASIBA. 

Material do dia: Ferramentas de trabalho na roça (terçado, enxada, ferro de cova, boca de 
lobo), sementes de várias espécies (anuais, semiperenes :frutíferas e florestais com diversos 
fins) propágulos de banana, abacaxi, mandioca, cara e ariã, etc. 

Tarde (14:00 -17:30) 
Capacitação de lideranças 
O objetivo é que o agricultor representante esteja mais confiante e consciente do seu papel 
na comunidade, como difusor e experimentador de novas práticas de agricultura, assim 
como servindo de ponte entre a comunidade e ASIBA na articulaçãode projetos e nas 
ativiades coordenadas pelo departamento de agricultura. 

Preguntas geradoras: 
Como esta organizada minha comunidade? 
Como me relaciono com minha comunidade? 
Como atuar para ajudar minha comunidade? 
Como repasso conhecimentos? 
Como lido com conflitos internos? 

Metodología: 
• Discussão geral de cada uma das preguntas e formação de grupos para representar 

através do teatro as temáticas debatidas. 
• Avaliação dos teatros e debate. 

Pensando projetos com a comunidade. 
O objetivo desta atividade é estimular e proporcionar meios para a participação direta dos 
agricultores na elaboração de projetops e definição de demandas e prioridades a serem 
trabalhadas. 
- Porque elaborar projetos? 
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Situação e demanda das comunidades. (Problemas) 
- Forma de solucionar os problemas. 

Potencialidades de recursos e da agricultura nas comunidades. 

O proieto da ASIBA e a experimentação agrícola e articulação das comunidades. 
Pregunta geradora 2: Qual é o papel das comunidades na elaboração do projeto de ASIBA? 
Elaboração de um quadro geral determinando os problemas e as soluções propostas pelos 
comunitários, orientando, desta forma, o projeto de agricultura da ASIBA 

Noite (19:30) 
Festa de confraternização: 
• Entrega dos certificados aos participantes do curso. 
• Forro com: Albertinho Jordão e banda. 
• Danças tradicionais indígenas. 
• Bebida de caxiri. 
• Local: galplão de mulheres. 

7º.Dia) 
Manhã (9:00 -12:00) 

Avaliação final 
Auto-avaliação e avaliação geral do curso. 

Rever objetivos e metas individuais e coletivas estabelecidas no início do curso. 
Painel de avaliação de diferentes aspectos do curso preenchido pelos participantes, sem 
a presença dos ministrantes: organização, adecuação de conteúdos, infraestrutura, 
prática de implantação, material do curso, atuação dos ministrantes, convivência, 
alimentação, itens sugeridos pelo grupo. 

- Rodada de avaliação oral. ( auto-avaliação e avaliação geral) 

Encerramento do curso 



• 
Programa II curso de Agricultura da ASIBA 

Bibliografia de apoio e materiais técnico-didáticos 

- CHERNELA, J.Os cultivares da mandioca na área do Uaupés (Tukano), in Ribeiro 
B.G. (ed): Soma etnológica brasileira vol. 1 Etnobiología. Petropolis: Vozes, FINEP. 
1986. 151-158. 

- EMPERAIRE, L. Entre la selva y la ciudad: estrategias de producción en el Rio Negro 
Medio (Brasil). Bull.Inst. Fr. études andines. 2000. 29 (2): 215-232 

- EMPERAIRE, L. Elementos de discussão sobre a conservação da agroviodiversidade: 
o exemplo da mandioca (.Manihot esculenta Crantz) na Amazônia brasileira. 
Seminario: Avaliação e Identificação de Ações Prioritárias para a Conservação, 
Utilização Sustentavel e Repartição dos beneficios da Biodiversidade da Amazônia 
Brasileira. Macapá (Ap, Brésil, 20-25 septembre 1999). 

EMPERAIRE, L. (a) Elementos de discussão sobre a conservação da 
agrobiodiversidade: o exemplo da mandioca (manihot scu/enta crantz) na 
Amazônia brasileira. ln: Biodiversidade na Amazônia. Instituto Socioambiental, 2001, 
Brasília. 

EMPERAIRE, L (b) Roças indígenas no Rio Negro são foco de alta 
agrobiodiversidade. ln: Povos Indígenas no Brasil, 1996-2000. São Paulo: Instituto 
Sócio Ambiental, 2001. 

FEARINSIDE, M., P. Agriculture in amazonia. ln: G. T. Prance e T. E. Lovejoy. Eds. 
Key Envyroments: Amazonia, pp. 393-418. Oxford. U.K.: PergamonPress. 

- KERR, W.E. Agricultura e seleções genéticas de plantas, in Ribeiro B.G. (ed): Soma 
etnológica brasileira vol. 1 Etnobiología. Petropolis: Vozes, FINEP.1986. 159-171. 

- POSEY, D. in Ribeiro B.G. (ed): Soma etnológica brasileira vol. 1 Etnobiología. 
Petropolis: Vozes, FINEP 

- SANTILLI, J. Biodiversidade e conhecimentos tradicionais: formas jurídicas de 
proteção. ln: Povos Indígenas no Brasil, 1996-2000. São Paulo: Instituto Sócio 
Ambiental, 2000. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. Introdução aos sistemas Agroforestais. 
Apostila. Projeto do Arboreto, Parque Zoobotânico.2002 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. Manual do Educador Agroforestal. Projeto 
do Arboreto, Parque Zoobotânico.2002 



Proi:;,rama II curso de Agricultura da ASIBA 

Sabendo Aprender com a Floresta. Conceitos fundamentais e tecnologias apropiadas - 
UF AC, vídeo. 

A experiência de Ernst Gotsch - Programa Globo Rural, vídeo. 

Produzir sem destruir. Assentamento Humaitá & Projeto do Arboreto, Parque 
Zoobotânico Universidade Federal do Acre, vídeo 
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Anexo I 

VAGAS PREVISTAS PARA O CURSO 

!Área j Número 
t Samaúma participantes 

1 
1 Bacabal 1 
(Elesbão 1 
j_&_o_~~-------------------------1 
1 Ucuq_ui ------------------- 1 , 
1 Floresta do Rio Negro 1 , 
1 Santa Rita do Ereré 1 
1 -------------------------- 
1 Mariuá 1 

1 ------1 

íMarará 1 ---------- ! Sto. Antônio --- 1 
!ru~o 1 
1 Valério 1 
[ Bulixú ----------------------------------- 1 J F~!" Terra ---------------- ! ---------~ 
Cumarú 1 ! 
IThomar 1 1 
f Santa Luzia, São Fco. do Jurubaxi 1 __J 
1 São Fco. d~ JUf'!baxi 1 i 
1 Cauburis -------------------- l ----------~ 
i D. Pedro II 1 1 !----------------------------------- ---------------] 
1 
Lago Grande 1 

i Sub-total do interior 20 1 

1 Agricultores da cidade I O 1 

j Coordenações e diretoria da ASIBA 5 1 

1 Sub-total urbano 15 1 

[ Total 35 


