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“Belém, cidade cheia de cheiros, cores e sabores é uma das portas de entrada da
floresta. As matas do Cais das Docas são 39 ilhas que abrigam mais de 29 mil pessoas
(...) Elas colhem as sementes típicas da ilha como açaí, tucumã, inajá, andiroba, ucuuba,
pracaxi (...) Na agricultura, uma plantinha chamada priprioca é fonte de renda para
diversas famílias”2.
A matéria de jornal recente valoriza um aspecto de Belém, que são as ilhas que
cercam e circundam a cidade, relacionadas a coleta e comercialização de sementes e
raízes sob a forma de ‘cheiros’ e suas cores e que revela aspectos do discurso da
valorização e apropriação de saberes e conhecimentos sobre as espécies vegetais e a
flora das ilhas, como as sementes de Ucuuba- Virola Surinamenses , Pracaxi- Penta
Clethra Macroloba e as raízes de Priprioca- Cyperus Articulatus, e que foram inseridas
na cadeia e comercialização internacional, sob a forma de biocosméticos.
A apropriação dos recursos naturais na Amazônia tem ganhado ênfase nos
últimos anos em decorrência de um setor em expansão nos mercados regionais,
nacionais e internacionais, o chamado setor de biocosméticos.
Mesmo não se tratando de uma prática recente, pois a apropriação faz parte da
região desde o período de extração das ‘drogas do sertão’, as dinâmicas vão apontando
as relações entre as comunidades extrativistas e as empresas no processo de apropriação
dos recursos florestais para utilização dos princípios ativos da flora, como sementes e
raízes, e a produção de biocosméticos para o mercado.
Desde o início da colonização Belém se tornou um centro dinamizador de coleta
das ‘drogas do sertão’, remetendo-as para a Europa através das metrópoles ibéricas. Esta
tradição incorporada a cultura ainda está presente na sua dinâmica sócio-econômica.
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Nas ilhas de Belém, moradores (as) ilhéus, governos e empresas fizeram,
refizeram, fazem e refazem entre contradições e complementaridades na longa duração
da modernidade, os usos e percepções sobre as sementes de ucuuba, pracaxi e as raízes
de priprioca, com apropriações dos conhecimentos construídos sobre esta flora colorida
e cheirosa insular estuarina da cidade, como parte do discurso da sustentabilidade e da
globalização na atualidade.
No Brasil, País considerado com o maior detentor de biodiversidade do planeta
também em função da Amazônia, estima-se que existam entre 10 a 20% do total de um
milhão e meio de espécies já catalogadas no mundo3. Das 1,5 milhão de espécies
registradas, o Brasil classificou 55 mil espécies de plantas com sementes e raízes para
utilização dos princípios ativos e na maior parte estão as espécies amazônicas (22% do
total mundial).
Iniciativas de comercialização foram implementadas em vários locais do mundo,
inclusive na Amazônia4.
A Amazônia brasileira como um todo é considerada como um potencial e um
amplo espectro de diretrizes no sentido das espécies e produtos naturais, como “pelo
uso medicinal ou cosméticos (...) na qual a produção atual chega ao mercado externo
apresentando tendência crescente de mercantilização. Há importantes itens de
exportação como guaraná, castanha, marfim vegetal (jarina) princípios ativos e matéria
prima (pau-rosa) para o fabrico de perfurmes”5.
A biodiversidade amazônica é considerada imensa e o mercado de aromatizantes
ainda é visto como pouco explorado e com demanda de sabores e cheiros ‘de origem
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natural’ no mundo para produtos diversos, incluindo princípios ativos e materiais para
cosméticos.
“Da mata para o laboratório sem agredir o meio ambiente. É assim que a Beraca
e Natura, transformam sementes em ativos para a indústria de cosméticos em mais de 40
países. A comunidade da ilha de Cotijuba em 2002 iniciou sua parceria com a Natura,
pelo ativo Priprioca.”6
A matéria chamou nossa atenção e iniciamos uma investigação preliminar que
há empresas como a Natura, a Beraca, a Óleos Vegetais da Amazônia, o Instituto
Peabiru, o Mapinguary Design, que vem estabelecendo relações comerciais nacionais e
internacionais para aquisição de produtos da flora, através dos moradores (as) de
algumas ilhas próximas de Belém, como a ilha de Cotijuba, Jutuba, Combu, Ilha Grande
e Ilha das Onças, conforme figura 1, com a finalidade de industrialização dos princípios
ativos para produção de diversos produtos, dentre os quais se destacam os
biocosméticos.
Figura 1: Ilhas próximas de Belém que realizaram contratos com as empresas

Fonte: Laboratório de Cartografia da Universidade Federal Rural da Amazônia-UFRA, 2015.
Elaborado por Lucas Corôa.
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Em 2002, foi criado o Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém, que hoje é
uma Associação na qual participam aproximadamente 200 pessoas, entre homens e
mulheres das ilhas próximas de Belém, na ilha de Cotijuba.

O MMIB foi fundado em 1998, na ilha de Cotijuba por algumas mulheres
que faziam parte da APIC - Associação de Produtores da Ilha de Cotijuba.
Dentro desta associação as mulheres iniciaram um grupo que era
denominado GMAPIC. Em 2002 funda o MMIB, inicia uma parceria com a
empresa Natura - para a comercialização da Priprioca (semente aromática),
onde trabalham hoje 35 famílias. Entre os vários parceiros do MMIB estão:
o Instituto Peabiru, a Mapinguari Design, o FMAP, o GMB, as empresas
Natura e Beraca. MMIB é extendido também a jovens ligados ao
movimento: são filhos, sobrinhos e “agregados” que hoje freqüentam a
7
entidade .

Na Associação realizam entre as principais atividades, o beneficiamento de
sementes (Açaí- Euterpe Oleracea, principalmente), e a comercialização de sementes
(Andiroba- Carapa Guianenses, Pracaxi- Penta Clethra Macroloba, Ucuuba- Virola
Surinamenses), e raízes (Priprioca- Cyperus Articulatus) para as empresas, como o
Instituto Peabiru, a empresa Beraca, a loja Mapinguari Design, a empresa Natura, que
realizam contratos e investimentos na associação.

Ilhas com Liderança- Iniciado em novembro de 2006, com duração total de
96 horas e destinado a atender 30 pessoas, o Curso de Formação de
Lideranças coordenado pelo Instituto Peabiru e realizado na sede da
associação do Movimento das Mulheres das Ilhas de Belém – MMIB, na
ilha de Cotijuba, dá continuidade às suas atividades em 2007. Até o final de
abril o ciclo de palestras e oficinas será concluído, encerrando assim mais
8
uma etapa dos projetos do Peabiru e investimentos da Natura na região

Interesses diversos e de vários aspectos aparecem de maneira mais
presente nas últimas décadas do século XX e principalmente na primeira década do
XXI, na qual empresas apresentam projetos relacionados a trabalho realizando contratos
com as associações, organizações e centro comunitários das ilhas próximas de Belém,
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havendo aceitação, negação e adaptação as ‘novas’ formas de relações estabelecidas,
que foram aprofundados.
Investigar e analisar o processo histórico e as relações que se estabeleceram
entre os moradores (as) das ilhas próximas de Belém e as empresas para
comercialização de diversos produtos da flora, em especial os biocosméticos na
atualidade, de modo a explicitar a construção das novas relações de trabalho, dos
saberes-conhecimentos possuídos pelos moradores (as) das ilhas que participam das
atividades de coletas, seleção e comercialização das sementes, analisando como os
ambientes das ilhas e seus produtos são percebidos, apropriados, utilizados e
representados nas diversas atividades e nos discursos dos setores sociais e econômicos
envolvidos se constituiu em busca e objetivo fundante da pesquisa.
Para construir narrativa histórica sobre como se processou e vem se processando
a inserção das ilhas próximas de Belém no processo histórico conduzido pelo discurso
da globalização, foi preciso atentar que as empresas e sob certos aspectos os
moradores(as) apropriam do discurso da globalização e da sustentabilidade ambiental
para comercialização de produtos da flora, e também apropriam-se de saberes e
conhecimentos construídos, em especial dos princípios ativos e das matérias que o
possuem.
Os usos das espécies da flora estuarina insular da cidade, como as sementes de
ucuuba, andiroba, pracaxi e as raízes de priprioca, fizeram e fazem parte dos cheiros que
compõe tanto as ilhas como uma parte da cidade de Belém, como a coleta e
comercialização das sementes com a produção organizada para fornecimento as erveiras
do mercado do Ver-O-Peso, mesmo antes dos contratos realizados com a empresa
Natura no início do XXI.
Houve a comercialização para os fornecedores/atravessadores e também em
reorganização de produção para fornecimento diretamente as empresas como Beraca e
Natura.
As empresas Natura e a Beraca realizaram contratos com os homens e mulheres
das ilhas de Belém, a partir principalmente do ano de 2002, em que “as sementes são
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levadas à fábrica da Beraca9, em Ananindeua (PA), e são despejadas todas em uma
prensa para extração do óleo utilizado em produtos que vão ser feitos para cuidar da
pele (...) É bom que eles vem aqui pegar conosco”10.
Os processos de relacionamento com as empresas Beraca e Natura ocorreu
principalmente a partir do ano de 1998, através da empresa Brasmazon-óleos vegetais
da Amazônia, que realizava a compra das sementes nas ilhas próximas de Belém. A
empresa utilizava tecnologia e elaborava produtos que fornecia para as empresas,
incluindo a Natura.
No ano de 2000, a empresa Beraca realizou a compra da empresa Brasmazon e
entrou mais diretamente no mercado em Belém, nas ilhas próximas e na Amazônia
como um todo.
A empresa Beraca passou a fornecer então para a empresa Natura. Foi a partir de
2001 que a empresa Natura mostrou interesse em estabelecer contato mais direto com as
comunidades na Amazônia, incluindo as ilhas próximas de Belém. No ano de 2002 a
Natura realizou os contratos diretos com as comunidades e inaugurou o Ecoparque em
Benevides, a 200 km de Belém, para produção de produtos de origem vegetal da
Amazônia.
Mas diante das demandas que surgem nos contratos com as empresas há um tipo
de organização, cultivo, coleta e seleção das sementes e raízes pelos moradores (as) das
ilhas de Belém e que participam e organizam a Associação dos Produtores das ilhas de
Belém e o Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém que pesquisamos.
As empresas e sob certos aspectos os moradores (as) apropriam do discurso da
globalização e da sustentabilidade ambiental para comercialização de produtos da flora
da região insular estuarina de Belém, apropriando-se de saberes/conhecimentos, em
especial dos princípios ativos e das matérias que o possuem para produção de outros
produtos destinados ao mercado internacional, dentre os quais se destacam os
biocosméticos na atualidade. Nesta transação se impõe a explicitar as relações de
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trabalho, de comercialização e de propriedade técnica dos saberes/conhecimentos dos
princípios ativos desta flora.
Há as relações materiais e simbólicas que se estabelecem entre os ilhéus com a
flora estuarina do ambiente insular da cidade e que se alteram diante dos contratos entre
as empresas e as comunidades para comercialização desses produtos naturais, que foi
importante pesquisar.
É este tempo cruzado que nos interessou refazer e ajustar os ponteiros no sentido
do entendimento da exclusão, tipo de inclusão, estratégias de congruências que formam
a região estuarina insular da cidade e os seres, a flora e a sua gente em toda sua
humanidade, que faz do trabalho o cotidiano do viver.
É que na própria produção desde a coleta das sementes até a produção de
biocosméticos nas empresas há tempos sociais múltiplos atuando neste processo. Na
coleta das sementes há ‘um tempo do passado no presente’ em função do aprendizado
que ilhéus tiveram ao lidar com essas sementes, há também um ‘tempo do mercado’ do
tipo de semente que é escolhida e coletada especificamente para essas empresas.
Nas empresas há um ‘tempo mercantil’ relacionado a própria especificidade do
tipo de produto que é interessante para a sociedade como um todo e para aquele
mercado consumidor dos bioprodutos e biocosméticos. Então, há múltiplos tempos no
próprio processo na atualidade, tempos do passado, tempos do presente, que se cruzam
para a produção dos biocosméticos e utilização das sementes e raízes das ilhas na
Amazônia.
Havia os usos dessas sementes de diferentes maneiras, que foram reelaborados
nas memórias dos comuns das ilhas. Houve contradições e similaridades entre os
diversos sujeitos históricos envolvidos neste processo.
Estas questões se imiscuíram em toda a narrativa que ora apresentamos.
Compreendemos como usaram material e simbolicamente a natureza para viver e se
explicar, não como um todo homogêneo, mas como construção histórica com lógicas as
quais, podem parecer muitas vezes antitéticas e contraditórias, mas que foram
fundamentaias para compreender como utilizam o passado para explicar o presente.
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A diversidade da flora estuarina insular das proximidades da cidade já foi
considerada como preço de atraso e preço também de riqueza da cidade, os ilhéus já
foram considerados os motivos de atraso e preguiça da metrópole e também os que
guardam os saberes tradicionais.
Diegues(1997) nos informa dos muitos momentos em que as ilhas são
representadas, ora como imagem do paraíso, do sonho, do refúgio, ora como imagem da
degeneração, da decadência, do inferno, pois o mundo insular é polissêmico, com vários
conteúdos e significados que variam de acordo com a História e as sociedades.
Pôde-se narrativamente expor as diversidades de usos e significações da gente e
a

flora

insular,

no

percurso

da

modernidade,

em

suas

contradições

e

complementaridades. Muitas vezes as mesmas espécies da flora estuarina insular eram
usadas e percebidas diferentemente pelos envolvidos na gama das relações sócioeconômicas.
Eram madeiras, alimentos, frutas, sementes e raízes que foram usadas e
significadas dependendo do interesse e envolvimento nas relações sócio-econômicas
construídas no processo histórico, que faziam, fizeram e fazem dos detalhes e dos usos e
significações particularmente locais um imbricado relacionamento aos usos e
significações também internacionais, na qual a cidade de Belém recebeu e influenciou
esta gama de relações e um pólo dinamizador.
Os cuidados com a priprioca nas ilhas de Belém, em Cotijuba principalmente, é
realizado pela Associação de Produtores das Ilhas e pelo Movimento de Mulheres das
Ilhas de Belém. Mas essa possibilidade de se tornar um aroma importante
nacionalmente e até internacionalmente foi se constituindo como uma ruptura que
aconteceu nos últimos anos? Como era usada anteriormente nas ilhas de Belém? Como
foram consideradas nos tempos de outrora ou na longa duração da modernidade? que
contradições e experiências foram se constituindo para se chegar na atualidade com os
contratos entre a associação das ilhas de Belém em Cotijuba e as empresas Beraca e
Natura com superfaturamento anual da empresa de aproximadamente R$ 2 bilhões em
201411?
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Na aromatização da natureza com uma escala que se constitui como cultura
contraditória e congruente na longa duração da modernidade, chega-se na atualidade
com relações de trabalhos na insularidade da cidade que busca a flora, a tradição e o
ambiente das ilhas como fonte de valor intrínseco.
Para esta inserção foi então “necessário desfazer o feixe e examinar com mais
cuidado seus componentes: ritos, modos simbólicos, os atributos culturais da
hegemonia, a transmissão do costume de geração para geração e o desenvolvimento do
costume sob formas historicamente específica das relações sociais e de trabalho”12 com
as empresas e associação das ilhas de Belém no final do XX e início do XXI, que
também fez e se constituiu na narrativa como um todo.
Mas essas especificidades não foram de modo algum contrapostas para esquecer
que a interações se fazem em escalas ainda maiores, pois

a história global do trabalho não nos permitirá somente enxergar os
desenvolvimentos transcontinentais em sua conexão mútua. Ela também nos
permitirá ver a história em nossas próprias regiões sob uma nova luz. O
desafio será transceder a Velha e a Nova História do Trabalho em uma nova
abordagem, o que coloca os insigghts já adquiridos em um novo e mais
amplo contexto. Através disso, nossa habilidade para entender o mundo e
explicá-lo so tende a aumentar. Como E. P. Thompson observou em seu a
Miséria da Teoria, cada evento histórico é único. Porém muitos eventos,
largamente separados no tempo e no espaço, revelam regularidades de
13
processo quando relacionados uns com os outros .

De uma maneira ou de outra, negando, escapando, afirmando ou contradizendo a
relação material e simbólica com a natureza estabelecida na relação passado-presente e
na interação que forma a vida e também o estuário insular da cidade, nos contratos
estabelecidos com as empresas Natura, Beraca, Instituto Peabiru, a Óleos Vegetais da
investir R$ 500 milhões em bens de capital até o final do ano de 2015. (Relatório Anual da Natura, 2014).
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC),
o setor encerrou o ano de 2014 com faturamento de R$ 42,6 bilhões ante os R$ 38,1 bilhões do ano
anterior, o que representa um crescimento de 11,8% em comparação a 2013. (Relatório da ABIHPEC,
2014).
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Amazônia, com a Associação de Produtores das ilhas de Belém e o Movimento de
Mulheres das Ilhas de Belém, há elos de concepções e vivências com a natureza muito
particulares que se revelam nestas ‘novas’ formas de trabalho estabelecidas, sem
desvinculá-los da interação cultura e natureza como um todo, mas considerando a
própria interação como parte dessa natureza.
As transformações em curso que se apresentaram para as ilhas próximas de
Belém-Pa diante da realidade, principalmente a partir da década de 80 do século XX,
combinam, mesclam e negam aspectos e elementos dos ‘tempos do passado’ com as
características recentes, em que a aquisição da flora das ilhas é utilizada com a
finalidade de industrialização dos princípios ativos para a produção de diversos
produtos, entre os quais se destacam a produção de biocosméticos.
Muitos dos produtos tinham diversos usos na região estuarina insular da cidade
de Belém, nas quais as cores e cheiros eram observadas, mas também as funções e
matérias específicas que detinham, posto que na construção dos conhecimentos e
saberes sobre a flora, há continuidades e rupturas da modernidade a atualidade nos
discursos da tradicionalidade sustentável na aldeia global, pelos diversos sujeitos
históricos, como moradores (as) ilhéus, governos e empresas que narrativamente
expúnhamos sob o viés histórico ambiental.
Investigamos os elementos sócio-culturais do passado com significação no
presente, sobre as formas de atividade sócio-econômica, simbólicas e de tecnologias de
trabalhos encontrados, através das concepções e formas de uso dos recursos, das
experiências de trabalho e das alternativas econômicas adotadas, em que foi possível
explicitar o nível de percepção e apreensão dos ilhéus sobre o ambiente e os seus
produtos e domínio dos princípios ativos dos mesmos que conduzem o processo de
coleta, seleção e preparação dos produtos para comercialização.
Analisamos como o ambiente das ilhas e seus produtos são percebidos,
apropriados e representados nas diversas atividades e discursos dos setores sociais e
econômicos envolvidos: os ilhéus, as empresas e o Estado
Na região insular estuarina da cidade de Belém há o encontro de diversas
espécies e sementes, como as espécies de ucuuba e pracaxi e também de raízes como a
da priprioca, típicas do ecossistema de várzea e que de modo algum esses ecossistemas
e o ambiente apresenta-se em função unicamente das interações biológicas, mas num
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movimento interativo de ambientes sociais, humanos e ‘naturais’ que o fazem,
conforme demonstramos na narrativa ambiental.
A história ambiental tornou-se fundamental para revelar novos ‘olhares’ nas
relações humanidade e ambiente, nos diversos aspectos, humano, social e ‘natural,
conforme nos inspirou Woster (2011)14, mesmo que em que alguns momentos na
análise se deu ênfase sobre um em relação a outros, mas sem contudo perder de vista a
interação entre eles.
A perspectiva da história ambiental permitiu perceber que se as relações de
trabalho se fazem entre os interesses dos envolvidos, neste caso empresas e ilhéus, e
também nos interesses sobre a flora, sementes e raízes típicas da várzea do estuário
insular da cidade que elas se apresentam, como uma valorização da floresta e sua
conservação no discurso da sustentabilidade global na atualidade.
Também só foi possível expor narrativamente estes imbricados usos e
significações construídos e atribuídos a flora estuarina insular da cidade, na perspectiva
ambiental, em função das mudanças de postura no dualismo natureza e cultura. Assim,
se os ecossistemas nos cosmos e no planeta são formados pelas forças interativas entre
os seres que o fazem, incluindo o Homem, os cosméticos sob forma de bioprodutos,
elaborados pelos princípios ativos da flora da várzea estuarina insular da cidade também
se fazem nestas forças
Cronon (1990) informa que a natureza é uma categoria fundamental para análise
histórica, demonstrando a relevância do passado para o presente, na qual os ambientes
são mediados pela cultura, na qual estão inseridos, construídos sobre as idéias da
natureza, que são “projeções das idéias dos homens”,15 pois é fundamental perceber que
“longe de querer escapar da história para a natureza, é a de trazer a natureza para a
história humana”.16
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WORSTER, Donald. Nature’s Economy: A History of Ecological Ideas. New York: Cambridge
University Press, Second Edition 1994, 15th printing 2011. Consultar também WORSTER, Donald. Para
fazer história ambiental. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 4, nº 8 , 1991, pp. 198-215.
15
16

CRONON, William. The uses of environment history. 1990, p.16.
Idem, Ibdem, p.18.
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Drummond (1991)17 nos informa de estudos importantes, realizados nos últimos
30 anos, que de certa maneira, contribuem para superar as visões rígidas que há entre
natureza e sociedade, constituindo como uma nova modalidade de estudo, na qual
percebe-se as interações entre a história natural e a história social.
Pádua (2010)18 nos lembra que a história ambiental emergente no final do século
XX é bem mais complexa do que um inventário diacrônico dos males infringidos pelos
seres humanos ao planeta. Ela incorpora outras transformações teóricas que merecem
ser discutidas com destaque, até mesmo por desconstruírem a imagem fortemente
dualista natureza e cultura.
Importante para o nosso estudo, pois nos interessou rever as bases teóricas
dentro da própria contradição da modernidade e reler os usos e simbologias imbricadas
que foram construídos para a flora insular da cidade.
A temporalidade da pesquisa deu-se, além da constituição da pesquisa do tempopresente dos últimos 30 anos fundamentalmente, também pelo estudo do tempo do
passado, como construção da modernidade para o fazer e sentir da flora insular na
cidade, bem como de um passado com significação no presente através das memórias
dos sujeitos das ilhas de Belém19, pois conforme Braudel (1995) existem tempos sociais
múltiplos, que interferem entre si e devem suas significações a uma espécie de dialética

17

DRUMMOND. José Augusto. A História Ambiental: temas, fontes e linhas de pesquisa. Revista
Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 4, nº 8, 1991. Analisa alguns trabalhos historiográficos
relacionados as temáticas ambientais, realizados nos últimos 20 a 30 anos, principalmente nos Estados
Unidos, feita por autores como Warren Dean, Cronon, Woster, que organizaram em meados da década de
80, do século XX, uma associação de história ambiental. A partir de algumas características observadas
nestes trabalhos, caracteriza-a como história ambiental.
18

PADUA, José Augusto. As bases teóricas da história ambiental. Estud. av. [online]. 2010, vol.23, n.68,
pp. 81-101.
19
Há entre os diversos tempos cruzados das memórias de chegada dos antepassados, também parentes
que vieram do ceará, em meados do XIX, em função de a província do Pará receber migrantes para
trabalhar nos seringais. Nas décadas de 1870 e 1890 essa corrente migratória ocorre de forma mais
intensa e significante. LACERDA, Franciane Gama. Migrantes Cearenses no Pará: faces da
sobrevivência (1889-1916). Tese Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade de São
Paulo, orientador Marcos Antônio da Silva. São Paulo 2006. NUNES, Francivaldo Alves. A semente da
colonização: um estudo sobre a Colônia Agrícola Benevides (Pará, 1870-1889), orientadora, Franciane
Gama Lacerda. - Belém, 2008. WOLFF, Cristina Scheibe. Mulheres da Floresta: Uma História. Alto
Juruá, Acre (1890-1945). São Paulo: Hucitec, 1999.
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das durações. Em cada um desses tempos “a história do mediterrâneo é orientada por
um pólo europeu e um pólo desértico”20.
Foi importante compreender as diferenças e a dialética de tempos na pesquisa,
pois a lógica da visão de mercado, ou empresarial, muitas vezes diferiu da lógica dos
comuns das ilhas ao interagirem com os ‘novos’ modelos em mudança, ou criarem
formas interativas diferenciadas do viver como ‘respostas’ as pretendidas oficialmente,
mas conhecer as minúcias e detalhes de ambas as lógicas fez parte do sentido
explicativo da história ambiental da flora das ilhas de Belém-Pa e ressignificá-las para
compor uma ‘outra história’21.
Citando Dean (1997) o que se vislumbrou, “não é uma história natural; ou seja;
não é uma explicação das criaturas da floresta e das relações que estas mantêm entre
si. É antes, um estudo da relação entre a floresta e o homem”,22 entre natureza e
humanidade, enfim história social e ambiental.
Para as ilhas de Belém, diante da incorporação desses espaços como parte
integrante do município de Belém, o surgimentos de leis e projetos governamentais que
regulam as relações com o ambiente, o surgimento das organizações, associações e
centros comunitários das ilhas de Belém, a partir de 1980, os contratos estabelecidos
entre essas associações e as empresas alteram as relações materiais e simbólicas
estabelecidas com o ambiente, relacionadas ao uso dos espaços, ao trabalho, a gestão e
os usos e significações atribuídas a flora estuarina insular. Interessou-nos pesquisar
como os homens e mulheres das ilhas de Belém-Pa elaboram e reelaboram aspectos do
passado no presente, para constituírem-se em associações, para apresentarem-se as
novas demandas em curso, com os contratos com as empresas, por exemplo, e que
direitos consideram fundantes de suas identidades.
Interessou-nos perceber e compreender como se deram esses contratos, como os
homens e mulheres das ilhas de Belém adaptam, negam ou refazem as relações
existentes com a ‘novas’ demandas em curso, que elementos do passado e que
20

BRAUDEL, Fernand. O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrânico na Época de Felipe II. Lisboa: Pub.
Dom Quixote, 1995.
21

Termo empregado por HOBSBAWN. Eric. A Outra História- Algumas Reflexões, In: KRANTZ, F.
(org). A Outra História. Rio de Janeiro, Zahar, 1990.
22
DEAN, Warren. A Ferro e Fogo: A história e a devastação da mata atlântica brasileira. São Paulo:
Cia das Letras, 1997, p.28.
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elementos novos mesclam para se apresentarem na atualidade, tanto para as relações
sociais materiais e simbólicas com o ambiente e a flora insular, como para a construção
de suas associações em processo identitário, que foram expostas na narrativa histórica
ambiental.
Williams (1989) nos alerta que “as culturas devem ser encaradas como se
fazendo ativamente: ativa e continuadamente (...) Parte desse fazer-se é reprodução,
reprodução e inovação, tradição na reprodução em ação”23.
Historicizamos, através das histórias de vida dos homens e mulheres das ilhas de
Belém-Pa, como se deram os enfrentamentos, mudanças e permanências nas relações de
produção e reprodução com o ambiente e a flora insular e quais as tradições
significativas, que novos elementos são incorporados, e então apreendidos direta ou
indiretamente, pois “as inovações significativas podem não ser só compatíveis com a
ordem social e cultural tradicional; podem, exatamente no processo de modificá-la,
constituir as condições necessárias de sua reprodução”.24
Procuramos conhecer a significação do passado no presente, através das histórias
de vida e memórias; mesmo considerando que algumas situações surgidas neste período
puderam nos fornecer também o pensamento e formas de viver consideradas
tradicionais, pois “geralmente um modo de descobrir normas surdas é examinar uma
episódio ou uma situação atípicos”25.
Para a pesquisa, houve a necessidade de descobrir como foram sendo
construídas os usos, valores e atitudes em relação ao ambiente e a flora insular da
cidade, pois “para entender tais sentimentos atuais devemos retornar a um período
anterior, importante na formação dessas características”26, para posteriormente levar
em consideração a temporalidade relacionada a memória social e coletiva articuladas e
manipuladas para a produção e reprodução dos ilhéus. Interessou-nos compreender
como significam e resignificam suas tradições inseridas na contradição da própria
modernidade na atualidade.
23

WILLIAMS, R. O Campo e a Cidade na história e na literatura. São Paulo: Cia das Letras, 1989,
p.198.

24
25

26

WILLIAMS, R.. Cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
THOMPSON, E.P. As Peculiaridades dos Ingleses e Outros Artigos. Unicamp, 2001, p.235.

THOMAS, Keith. O Homem e o Mundo Natural: Mudanças de Atitude em Relação às Plantas e aos
Animais (1500-1800). São Paulo: Companhia das Letras, 1983, p.27.
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Reconstruíram práticas que já estavam presentes nas suas vidas, peculiares,
digamos, a uma economia moral aos novos valores e realidades de mercado, e
utilizaram, negaram e interagiram aspectos do passado a realidade presente ao
estabelecerem contratos com empresas, na dinamicidade das relações construídas, pois

Na maior parte das sociedades complexas, podemos fazer diferenciações
sociológicas fundamentais, definindo não só um conjunto de relações e
interesses sociais existente estável, mas também alguns desses conjuntos
como dinâmicos. Assim, embora tenhamos necessidade de definir algumas
relações mais ou menos estáveis (...) temos também que ver muitas dessas
relações em suas formas dinâmicas (...), temos, pois, que distinguir entre o
27
residual, o dominante e o emergente.

Combinaram a economia de mercado e a economia de subsistência ou ‘economia
moral’28, com elementos do passado, presentes na memória, ou elementos ‘residuais’,
com o mercado ‘dominante’, uma vez que “um elemento residual cultural fica,
habitualmente, a certa distância da cultura dominante efetiva, mas certa parte dela,
certa versão dele, em especial se o resíduo vem de alguma área importante do passado,
terá na maioria dos casos, sido incorporada(...)”29.
O que nos interessou perceber e estudar foram como se deram estes
enfrentamentos, e que elementos residuais do passado ficaram presentes nestas ‘novas’
relações, para não cair no reducionismo econômico que transforma “esta criatura social
infinitamente complexa em uma outra que ‘golpeia espasmodicamente suas mãos no
estomago e responde a estímulos econômicos elementares” 30.

27

A obra de Williams (1992), mesmo tendo objeto de estudo a cultura específica das artes, literatura e
formas artísticas, bem como as transformações no século XVIII, pode auxiliar no entendimento e
compreensão do movimento nas relações sociais tradicionais das ilhas de Belém, na busca deste sentido
explicativo. In: WILLIAMS, R.. Cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p 201.
28
THOMPSON A Formação da Classe operária inglesa, 3 vols. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
Categoria utilizada pelo autor ao tratar das imbricações das transformações na economia tradicional
inglesa com a mecanização dos mercados e dos costumes.
29
WILLIAMS, R. Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1976, p. 125.
30
Thompson (1987) utiliza a expressão ‘economia moral’, ao estudar os motins de subsistência na
Inglaterra do século XVIII, tratando das imbricações das transformações na economia tradicional inglesa
com a mecanização dos mercados e dos costumes. O autor, sem desconsiderar a importância da
reprodução nas relações econômicas, tece as considerações destas imbricadas nas relações cotidianas dos
‘comuns’. Ciente do delicado tecido das normas sociais e das reciprocidades que regulam a vida cotidiana
no século XVIII, o autor rejeita o reducionismo econômico. In: THOMPSON, 1987, Op. Cit., p.18.
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Como usaram os espaços e a flora insular, e que elementos elaboraram,
utilizaram, recriaram ou negaram para se estabelecerem em associações e para
realizarem contratos com as empresas, pois “a natureza e a cultura mudam o tempo
todo, mas a velocidade e a escala dessas mudanças podem variar enormemente”

31

.

Então, nos interessou saber como foram construídas essas intreções sócio-econômicas
no percurso da modernidade e como os homens e mulheres se apresentam diante das
mudanças na atualidade.
Importa dizer como campo de possibilidades de pesquisa que, mesmo sem
querer fazer generalizações abruptas que possam apagar outros detalhes de outras
realidades, há no processo de construção histórica da sociedade global uma tentativa de
naturalizar relações sociais de poder, e de domesticação da natureza, construída no
processo de modernidade, que nos interessou percorrer, para posteriormente através das
memórias dos comuns que vivem nas ilhas de Belém-Pa, poder realizar crítica
historiográfica sobre a construção das materialidades e sensações sobre a flora insular
da cidade de Belém-Pa, que inferem na atualidade, e dos discursos da sustentabilidade
ambiental na globalização.
A história ambiental e a história oral foram entendidas aqui como possibilidades
de pesquisa e de realização do fazer história, na qual a memória pode surgir como uma
manifestação do coletivo, ao mesmo tempo em que incorporou vivências individuais,
através da dinâmica que reconstrói o passado ao tecer sua representação no presente,
uma vez que “toda consciência do passado está fundada na memória. Através das
lembranças recuperamos consciência dos acontecimentos anteriores”32.
Tivemos a possibilidade de narrar um tipo de história, que mesmo um tipo, possa
se aproximar das vivências que tornam a vida real, e portanto, aqui, das vivências de
homens e mulheres que constroem suas vidas, esperanças, filhos, sonhos, associações e
trabalhos nas ilhas de Belém.

31

CRONON, Op. Cit., p. 12. Cronon (1990) chama a atenção aos historiadores para não realizarem uma
história que tenha a percepção da utilização e simbologia da natureza como fundamento, considerando
esta de maneira a-histórica, uma vez que este risco está presente em função de que a construção do termo
na modernidade opõe a natureza à cultura; assim algumas análises caem nos dualismos e binarismos da
natureza como estável, equilibrada, que com a modernidade passa a ser seu contraste, absorvendo
desequilíbrio, instabilidade. Deve-se perceber a mútua interdependência entre esses dualismos, e não só
perceber a exclusão de um em relação ao outro
32

LOWENTHAL, David. Como Conhecemos o Passado. Revista Projeto História. SP, 1998.
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A escolha do corte e/ou do espaço pesquisado levou em consideração a
manifestação de um novo olhar sobre as relações humanidade e natureza que poderiam
ser escamoteados com outro corte espacial, para poder utilizar a história, então, “como
uma concepção interpretativa ou como método de investigação”33.
Realizamos pesquisa de campo e utilizamos questionários, entrevistas, que nos
possibilitaram vivências, observações importantes e necessárias para compreender o
cotidiano dos ilhéus, os sujeitos históricos ‘objetos’ da pesquisa, bem como consultas a
relatórios, pareceres, termos governamentais e empresariais.
Ao entrevistar pessoas, traçou-se uma teia, ou muitas teias, de histórias
interligadas constituídas pelos moradores mais antigos, que são coetâneos e são
referências para os mais jovens e contemporâneos.
Os ilhéus foram escolhidos em função das vivências, experiências, histórias de
vida, tempo de residência nas Ilhas, pela idade, pelo fato de serem moradores antigos ou
descendentes de famílias que iniciaram a ocupação e pelo envolvimento com o
cotidiano e a realidade das Ilhas, bem como participarem e não-participarem das
associações das ilhas e os inseridos e não-inseridos nos contratos realizados com as
empresas.
Tais preocupações permitiram pensar o passado a partir do presente, na busca do
entendimento do nosso tempo, dando atenção para a “outra história”34.
Mesmo tratando do significado do passado no presente, “nosso conhecimento
não fica (...) aprisionado nesse passado. Ele nos ajuda a conhecer quem somos, porque
estamos aqui, que possibilidades humanas se manifestaram, e (...)a lógica e as formas
de processo social”35.
Consideramos a perspectiva de explicitar e compreender a homogeneidade e
heterogeneidade das culturas e relações que se estabalecem entre os ilhéus, através dos
projetos governamentais, não-governamentais e empresas, e também pelas memórias, da
construção de associações, dos contratos estabelecidas com empresas, pois está

33

SILVA, Vera Alice C. Regionalismo: O Enfoque Metodológico e a Concepção Histórica. In: Marcos
A. da Silva (coord.), República em Migalhas.História Regional e Local. São Paulo, 1990.
34
HOBSBAWN. Op. Cit., p. 14
35
THOMPSON, E. P. A Miséria da Teoria: ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1981. p. 158.
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implícito no conceito de uma cultura ser ela capaz de ser reproduzida e ser um modo de
reprodução.

(...) Nesta reprodução está o fato de jamais ser uma forma em que as pessoas
estão vivendo, em um certo momento isolado, mas sim uma seleção e
organização, de passado e presente, necessariamente provendo seus próprios
36
tipos de continuidade. (...) ou perdem a significação.

Como possibilidade de pesquisa, compreendeu-se que as reproduções de suas
culturas possuem níveis diversos de significados, para a construção das associações,
para a realização dos contratos com as empresas, para a participação e agrupamento de
sujeitos que moram em diferentes ilhas na realização das atividades e interessou-nos
compreender a tradição seletiva, onde elementos do passado são deliberadamente
reintroduzidos e revividos às novas possibilidades da atualidade.
Metaforizando Williams (1989), tivemos a preocupação e o cuidado para, na
tradição cultural, não negar ou deixar escapar os elementos essenciais de produção na
inovação no momento em que ‘acontece’ a inovação em processo, “as culturas devem
ser encaradas como se fazendo ativamente: ativa e continuadamente (...) Parte desse
fazer-se é reprodução, reprodução e inovação, tradição na reprodução em ação”.37
Pretendeu-se então a abordagem histórica que reelabora a reinterpreta as fontes
orais e Fontes Documentais como as Atas e Processos de Órgãos Oficiais como a
Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de BelémCODEM, Pareceres e Processos da Gerência Regional de Patrimônio da União-GRPU,
Termos do Ministério Público do Estado do Pará, Atas dos Centros Comunitários, da
Associação de Mulheres das Ilhas de Belém, da Associação das Ilhas de Belém e do
Conselho Nacional de Extrativistas, Relatórios e Boletins das Empresas Natura,
Mapinguary Design, Peabiru, Documentos do Instituto de Terras do Pará- ITERPA,
Relatórios dos Órgãos de Governo como INCRA, Periódicos como Jornais e Revistas,
Legislação do Pará, Leis Municipais, Mensagens e Relatórios de Governo, Relatórios de
Seminários, Relatórios de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi-MPEG, da
36
37

WILLIAMS, R. Cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p.182.

WILLIAMS, R. O Campo e a Cidade na história e na literatura. São Paulo: Cia das Letras, 1989,
p.198.
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Universidade Federal do Pará-UFPA, da Empresa Brasileira de Pesquisa AgropecuáriaEMBRAPA, todas relacionadas com a historiografia, considerando as influências que as
permeiam e as deixam marcas do tempo, tão importantes para o historiador criar,
através dessas pegadas, a história dos usos e valores dados a flora insular da cidade de
Belém no percurso da modernidade, tendo como fundamento também as memórias dos
ilhéus.
Portanto, na metodologia utilizada, fizemos uma espécie de ‘análise cruzada’38
ou ‘diálogo comparativo’39 entre fontes. Incorporaramos a narrativa os procedimentos
da pesquisa em si, as fontes utilizadas, as interpretações e leituras documentais, a forma
de realização das entrevistas, as técnicas utilizadas, a construção interpretativa,
rompendo com a forma de construção histórica considerada única e verdadeira, que
apresenta a realidade como objetiva e homogênea.
Drummond (1991) informa que a história ambiental é uma área de estudo
singular que “quase sempre tem parentesco com a história regional, (...) o seu diálogo
sistemático com quase todas as ciências, (...) grande variedades de fontes, usam
também memórias, (...) e o trabalho de campo”40.
Como lembra Williams, importa perceber que o diálogo entre os conhecimentos
e a quebra na relação natureza e cultura permite compreender que as relações não se
constituíram ao acaso, mas através das “previsões precedentes”, de muitos momentos
anteriores, às vezes “esquecidos”, para se chegar “ao novo” do agora, como se desse
uma “acumulação e classificação dos casos” pois o que é importante portanto e vamos
ressaltar aqui é a construção dos usos e significados dados a flora estuarina insular da
cidade da modernidade a atualidade.
Assim elaboramos e expúnhamos a narrativa histórica ambiental da seguinte
forma:
No primeiro capítulo analisamos os usos e percepções das ilhas próximas de
Belém no mundo moderno: sua gente, sua terra e sua flora em suas especificidades.

38

THOMPSON, E. P. A Voz do Passado: História Oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

39

PETIT, Pere. Chão de Promessas: Elites políticas e transformações econômicas no estado do Pará
pós-1964. Belém: Paka-Tatu, 2003.
40

DRUMMOND. José Augusto. Op. Cit., p. 12.
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Neste capítulo nos preocupamos também em analisar a flora insular, sementes e
raízes nas percepções subjetivas da história natural no XIX, para posteriormente
entender como os cheiros do Pará se inseriram na mercantilização da natureza.
Sem narrar linearmente a construção dos usos e significados atribuídos à flora
insular da cidade na longa duração da modernidade, mas como possibilidade
interpretativa da relação passado-presente, pudemos pormenorizar aspectos do local no
global nas relações sócio-econômicas que se fizeram no final do XIX e início do XX na
cidade de Belém e nas ilhas próximas.
O segundo capítulo foi baseado nas memórias e nas histórias de vida dos ilhéus
sobre longo século XX. Pormenorizamos as memórias das chegadas no início do XX.
Utilizamos uma abordagem da história oral que se preocupou na ressignificação das
memórias sobre as emoções e saberes e aos tempos que instituíram como importantes
para as ilhas, em especial a ilha de Cotijuba, como a instituição da Colônia Agrícola
para menores na década de 1930, e as memórias e o presídio na década de 1960,
também em Cotijuba.
No terceiro capítulo, adentramos ainda mais nas memórias dos ilhéus, mas
relacionando os aprendizados dos mais novos pelos antigos moradores (as) e dos
antigos pelos novos, relacionando as percepções e usos sobre as ilhas e a
sustentabilidade na atualidade.
Como ítem importante deste capítulo, nos preocupamos em relacionar as
memórias e histórias dos dirigentes e participantes das associações e centros
comunitários das ilhas sobre os processos produtivos das sementes e raízes e a busca da
sustentabilidade; mais para reafirmar o que sentem e o que buscam, e não somente uma
verdade única sobre o discurso da globalização e sustentabilidade na atualidade.
No quarto capítulo analisamos as construções e organizações das associações e
centros comunitários nas ilhas próximas de Belém. Relacionamos a organização dos
centros comunitários e a busca de direitos; em outro sub-ítem do mesmo capítulo nos
preocupamos em detalhar a organização dos centros comunitários e associações das
ilhas e a luta e posse pela terra, pois é considerada como base do viver e sentir dos
ilhéus. Relacionamos a organização dos centros comunitários e as atividades sócioeconômicas, bem como o funcionamento dos centros comunitários e associações das
ilhas e a participação das crianças, senhores e representantes das associações.
No quinto capítulo, relacionamos as novas atividades sociais e econômicas na
busca da sustentabilidade e o papel e funcionamento dos centros comunitários e
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associações das ilhas, para posteriormente pormenorizarmos os primeiros contratos com
as empresas para fornecimento de raízes e sementes para produção de biocosméticos nas
mudanças e permanências ao longo do estabelecimento desses contratos, como o tipo de
armazenamento, tipo de coleta das sementes, o tipo de plantio das espécies, o local e a
agricultura.
No sexto capítulo narramos os modelos governamentais e suas ações na
regulamentação dos biocosméticos:com discussão sobre a sustentabilidade, as
populações tradicionais e as comunidades das ilhas. Estabelecemos um viés de análise
que priorizou os conflitos e defesas das comunidades tradicionais pelo estado/governo,
na forma de projetos e leis, e as mudanças na regulamentação em função de conflitos
entre empresas e comunidades, como no caso das erveiras do Ver-o-Peso com a
empresa Natura. Analisamos ainda as expectativas de ilhéus e empresas sobre o papel
do estado/governo e suas críticas.
No sétimo capítulo analisamos como se deu efetivamente a busca das floras das
ilhas e seus princípios ativos pelas empresas na Amazônia. Relacionamos as estratégias
da busca da flora e princípios ativos e a sustentabilidade e questionamos os discursos na
globalização.
Neste mesmo capítulo, foi necessário para entender esses discursos, relacionar o
avanço, os investimentos e pesquisas em biotecnologia por Institutos, Universidades,
como a incubadora de empresas da Universidade Federal do Pará e suas relações com
essas empresas na Amazônia paraense, relacionada a cidade de Belém e as ilhas.
Foi então que relacionamos a construção de um mercado e um consumo
ecológico, e mais importante ainda, foi a efetivação de um pensamento e um mercado
consumidor de produtos ecológicos na crítica ambiental e na busca da sustentabilidade
com aspectos contínuos e descontínuos ao longo da modernidade.
Pudemos também relacionar estratégias de produção nas relações de produção
que as empresas utilizam e sua aproximação com as comunidades e associações das
ilhas de Belém, dando espaços aos encontros e conflitos de interesses, aproximações e
distâncias entre empresas, governos e comunidades.
Realizamos a pesquisa, como um diálogo da história social do trabalho, da
história oral, com perspectivas de criar narrativa histórica ambiental para a busca do
sentido explicativo dos usos e signinificações dadas a flora da paisagem insular pelos
diversos envolvidos nas relações sócio-econômicas, mas reconhecendo a importância de
dar espaço às falas, vozes, memórias dos ilhéus, para realizar a construção da crítica
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historiográfica dos discursos sobre a inserção das ilhas próximas de Belém na
mercantilização, sustentabilidade ambiental e a globalização, sob o viés dos ‘comuns’.

